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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

 ا باللّهالٰ ا توفیقیمٰ وَ
  
  

  اً.، والصلوة علی رسوله و صفیه من خلقه محمد و آله وسلم کثريالحمد اللّه حق حمده
سید شیخ االسالم و الشیوخ ناصر السنه زین العلماء امام االئمه ابواسمعیل عبداللّه بن لقال الشیخ االمام االجل ا

االنصاری  ۱ ابی منصور محمد بن ابی معاد علی بن محمد بن احمد بن علی بن جعفر بن منصور بن ابی مت
  قدس اللّه روحه و کرم وجهه
بن قیس فی زمان عثمان بن عفان رضی اللّه عنه، و  ۲ بو منصور قدم هراة مع احنفو مت االنصاری رحمه اللّه ا

و  ملسو هيلع هللا ىلصالبخاری االزدی، صاحب رحل رسول اللّه  الخزرجی خالد بن زیاد االنصاری ۳ من اوالد ابی ایوبهو 
صحاب الصفة فی بیته بالمدینة مهاجراً علیه حني قدمه و هومن اعداد اهيلع و نزل رسول اللّه ملسو هيلع هللا ىلص نزل رسول اللّه 

  کرم اللّه وجوههم مات بالروم غازیا فدمن اىل جدار القسطنطنیه رحمت اللّه.
رحمه اللّه: حکایت المشایخ جند قال الشیخ شیخ االسالم رضی اللّه عنه، قال بوالقاسم جنید بن محمد الصوفی 

کند مریدانرا؟ جواب داد که  من الجنود اللّه عز و جل، یعنی للقلوب از وی پرسیدند: که این حکایات چه منفعت
گوید عز ذکره: که قصهاء  میك عز ذکره: و کال نقص علیك من انباء الرشل ما نثبت به فواد :گوید اللّه می

گاه می پیغامربان و اخبار ایشان بر تو می ثابت باشد و قوت کنم، تا دل تو بآن  خواهم و از احوال ایشان ترا آ
، و بر تو زود آرد، از اخبار و احوال ایشان شنوی و در اندیشی، دانی که ایشان افزاید و چون بار و رنج بتو رسد

ال و توکل وثقه بروی کردند. بآن مکردند و احت رسید، در آن صرب می همان بارها و رنجها و اذیها بروی ایشان می
یش را: فاصرب کما صرب اول گوید عز جالله پیغامرب خو دل ترا عزم و ثبات و قوت افزاید، تا صرب توانی کردن و می

العزم من الرسل و التکن کصاحب الحوت آالیه و القصة اىل آخرها. و همچچنان شنودن پريان و احوال ایشان، 
دل مریدانرا تربیت باشد و قوت و عزم فزاید، و دران از اللّه تعاىل ثبات یا بد بر بال و امتحان او، و بر بال و 

عزم مردان یابد و دست در والیت و رکن در واخ زند، و از آداب و سريت  درویشی وناکامی قدم فشارد، تا

                                                 
  مت اسم عجمیست. - ۱
احنف ابوبحر ضحاك بن قیس بن معاویه بن حصني تمیتی از سادات تابعني است به حلم ضرب المثل بود، علم و عقل و فهم  - ۲

فداری حضرت فراوان داشت، در فتوحات خراسان در عصر عثمانی شامل بود سخنان نیک از او منقولست، در جنگ صفني بطر
شرکت کرد و در واقعه جمل نبود. او را در وقایع ایام خلفای راشده، بهرٔه کافیست و در بسط فتوح اسالمی در سراسر هيلع علی 

ایران حصه گرفته و با حضرت معاویه گفتارها و داستانها دارد. و تا زمان مصعب بن زبري زیست و با او بکوفه شد، و در انجا بسال 
  در گذشت، و در ثویه نزد قرب زیاد مدفونست.  » ه ۷۷یا  ۷۱یا  ۶۸یا ۶۷«
در سفر هجرت بني قبا و مدینه در منزلش شرف ملسو هيلع هللا ىلص ابو ایوب خالد بن زید بن کلیب از مشاهري انصار است که حضرت محمد  - ۳

داشت. واقدی نزول فرموده بود، وی در جنگ بدر واحد باحضرت رسالت مآبی یکجا بود، و در مهارت امور عصر رسالت دست 
شهید گشت و » ه۵۲«گویند که ابوایوب انصاری در عصر معاویه، هنگامیکه یزید بن معاویه بر قسطنطنیه حمله کرد درین جنگ بسال 

  قربوی در اصل حصار قسطنطنیه است.
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نسبت او کند کی مصطفی  یشانا ایشان ادب گريد، و نیز تعریف مشایخ و دوستان او، و دوستی ایشان، ترا با
  مهر دل فازوست.۲که امروز به  ۱مرد فردا بازوست المرء مع من احب ملسو هيلع هللا ىلص: گوید  می

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّنيَ در محکم کتاب خود: گوید  واللّه تعاىل می
فایده از آن آنست که بداند که افعال و احوال و  ۳و کمینه  وَالصِّدِّيقِنيَ َوالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

و تقصري خود در جنب کردار ایشان به بیند، از  بردارد از کردار خود ٤ن ایشانست، تا منیآقوال وی نه چون ا
عجب و ریا و استحسان برپهیزد، از کردار خود ننگ آید، و چون افعال و اقوال و احوال ایشان و آداب و سريت 

وار، نه روز فاقت و مفلسی  ه صبحت و جهدایشان  بیند و شنود، دوستی بر ایشان نهد، ازپس در ایشان رسد ب
اند: المودة احدی القرابتني و یقال: ال قرابة اقرب من  که دوستی نسبت آرد، چنانکه گفته ویرا شفیع باشند،

  المودة و ال بعد بعد من العداوة. و للقایل:
 القوم اخوان صدق بینهم نسب

  

 

 من المودة لم یعدل به سبب
  

  ٭٭٭
 قرب قاطعافاذا القرابة ال ت

  

 

 و اذا المودة اقرب االنساب
  

  ٭٭٭
 اخوان صدق لو یفارق بینهم 

  

 

 فی المشرقني فانها یتألف
  

  ٭٭٭
 لعمرک ما القرب قرب الدیار

  

 

 و لکنها القرب قرب القلوب
  

  ٭٭٭
 ویرا ه تعاىلد از مفلسی کردار و مایۀ خود اللّ مانده باش ، که روز قیامت بنده نومیذملسو هيلع هللا ىلصو در خربست از مصطفی 

فالن دانشمند در فالن محله شناختی؟ فالن عارف شناختی؟ و وی آنجا حاضر نباشد، گوید  ٥گوید رهی من! 
گردد، به  پیوندد، و سبب نجات می پس که بشانخت نسبت می ٦شناختم. گوید: کی رو تو را بوی بخشیدم 

وارپس درمانی و مقصرانی بدوستی مهردوستان وی و گرفنت سريت ایشان و پی بردن باحسان بایشان اولیرت. 
حکم کرد، در اندک پرسیدند از وی ملسو هيلع هللا ىلص و بایستی ان رتا بایشان رساند، که مصطفی  طریقت و معامالت ایشان

که مردی قومی را دوست دارد، اما بکردار ایشان نمی رسد. گفت: المرء مع من احب مرد با  اوست که ویرا 
  دارد القصه.

گر نتوانی که دست در دوستی او زنی، دست در دوستی دوستان او زن، کی دوستی و بوالعباس عطا گوید: که ا
دری ای تفرا عبداللّه مسعود: یابن مسعود! اهيلع است   دوستان اللّه، دوستی اللّه است عز و جل. و مصطفی گفته

  ض فیة.فیه و البغ اعلم. قال الوالیة فی اللّه و الحّب اوثق؟ قال قلت: اللّه و رسولهعری االسالم 

                                                 
  اصل بازوست. که صحیح آن بازوست یعنی با آنکس است و درین کتاب مکرر آمده. - ۱
  اصل نازوست. -۲
  یک فایدهٔ کوچک آن. یعنی - ۳
 منی: خودبینی و تکرب. - ٤
  بندهٔ من. -  ٥
  گوید بو تو را بدو بخشیدم. - ٦



  

١٠ 

گوید: کی اللّه تعاىل گوید فردا فرارهی: یابن آدم! اما زهدک فی الدنیا فانما طلب الراحة لنفسک  ٭فضیل عیاض
و اما انقطاعک اىل، فانما طلبت العز لنفسک و لکن هل عادیت ىل عدواً او و الیت ىل ولیاً؟ و اللّه المستعان 

  علیه التکالن
رد قدس اللّه روحه: کی از هر پريی سخن یاد گريیت و اگر نتوانید نام و شیخ االسالم ما را گفت و وصیت ک

بیشرت نشان و برکت در کار آنست، کی سخنان مشایخ شنوی، خوش آید و  ن بهره یابیدآ ایشان یاد دارید، تا از
تو حقري آید،  بدل بایشان گرائی و انکار نیاری، و هر که از دوستان خود یکی باتو نماید، ار فرا نیاید و او بچشم

ترا ارزان برت باشد هر گناه کی آن برت باشد کی بکنی. یعنی کی آن از طریق محرومی و حجاب باشد. نعوذ باللّه 
  من الخذالن.

و اگر در نظر غلط افتد، و وی نه آن باشد کی ترا بروی قبول افتاد، ترا زیان ندارد، کی قصد تو بآن راست بوده 
  باشد.

  

  من الطبقة االوىلمنهم من المتقدمني 

  ابوهاشم الصوفی رحمة اللّه علیه
  

بکنیت معروفست. از شیخ االسالم شنودم کرم اللّه وجهه کی گفت: اول کسی که او را صوفی گفتند بوهاشم 
م سفني ثوری بوده، و سفني ثوری ابوده بشام و باصل کوفیست و بکنیت معروفست، در ای شیخ استصوفی 

فی ما عرفت را دیدم. و مات سفني الثوری بالبصره سنه احدی و ستني و مائه، و گوید: لوال ابوهاشم الصو
  ابراهیم بن ادهم ایضاً رحمت اللّه علیه.

و پیش از وی بزرگان بودند در زهد و ورع و معاملت  نیکو در طریق توکل و طریق محبت. لکن این نام صوفی 
ده است و بسط نشده بود، که روزگار نازکرت بود، و در تر بو اند. و در قدیم طریق تصوف تنگ یرا گفتهونخست 

یاری مقال و سخن. که ایشان متمکنان بودند در بسکوشیدند، نه  تر بودند، کی ایشان در عاملت می سخن صاین
طاقت گشتند،  تر، کی مغلوبرت بودند، بی لیکن در آخر تر در متأخران والیت ظاهرتر گشت و سخن و دعوی عریض

  این طریق در طبقه ثانی بیشرت بود. ۱ یافتند، سخن ظاهر کردند، و وغسنت سکر و قلق و غلیان آنچهدر و مضطر، 
کی منصور عمارد مشقی گوید، کی بوهشم صوفی بیمار بود بیاری مرگ. من در وی شدم،  شیخ االسالم گفت:

است یعنی مهر. مه از بالست بینم، اما هوی مه از بلی  یابی؟ گفت: بالءِ عظیم می ویرا گفتم: خود را چون می
نی بال بزرگست اما در جنب مهر حقري است. شیخ االسالم گفت کرم اللّه وجهه: اربقدر هوی بالستی هوا عی

  نیستی 
  وانشد نا االمام لبعضهم

 سالم رایح غادی
 علی من حبه فرض

  

 

 علی ساکنة الوادی 
 علی الحاضر والبادی

  

  انشدنا لبعضهم
                                                 

  در این کتاب مکرر بمعنی توضیح و تصریح و آشکارا کردن آمده. - ۱
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 وصفهبقلبی شیٔ لست احسن
 لحب ذیلهاتمربه االیام لت

  

 

 ما کان فهو شدید» انه«علی
 فتبلی به االیام و هو جدید

  

  لغريه
 و ما شرنی انی خلق من الهوی
 فان کان هذا الحب ذنبی الیکم

  

 

 و لو ان ىل ما بني شرق اىل غرب
 فال غفر الرحمن ذلك من ذنب

  

  انشدناه ایضاً لغريه
 جورالهوی احسن من عدله

 العشق ال صحا بهلو سمح 
  

 

 و بخله اظرف من بذله
 لمات کل الخلق من اجله

  

  آخر
 قد ذقت حلواً و ذقت مراً 
 من کان فی حبه مربئاً

  

 

 کال هما فی الهوی یطیب
 فاننی فیه ال اریب

  

ی خالد گفت: اعوذ باللّه من علم ال ینفع قضا، کی یبريون آمد از سرای یح وقتی بوهشم، شریک نخعی دید کی
اضی بود، و جز ازو هم آرند این حکایت. و هم بوهشم گفت: لقع الجبال باال برایسر من اخراج الکرب من وی ق

  القولوب. بسوزن کوه کندن آسانرت، از کرب از دل بريون کردن.
یقني حب الریاسه. و شیخ االسالم امال کرد بر ما از دگفته است: آخر ما یخرج من قلوب الص ٭شیخ سريوانی
اند  لجنید کی گفت: الشهرة فتنة و کل یتمناها والخمول راحة و قل من یرضیحا. و این پس از وی گفتهمحمد بن ا

  من المتأخرین.
شیخ االسالم گفته قدس اللّه روحه: کی شیخ بوجعفر مرا گفت بدامغان نام وی محمد قصاب دامغانی، شاگرد 

ی شنیدم: کی پیشني خانقاه صوفیان کی این رحمهم اللّه گفت، از با محمد طین ٭شیخ بوالعباس قصاب آملی
در سبب آن بود کی امريی بود ترسا، یک روزی بشکل رفته بود.  .شام کردند۱کی برملۀ طایفه را کرد ندا آنست 

راه دو تن را دید ازین طایفه کی فراهم رسیدند، دست در آغوش یکدیگر کردند، پس آنجا فرو نشستند آنچه 
یش نهادند و بخوردند و برفتند. آن امري ترسا یکی را از ایشان فرا خواند، کی آنچه دیده داشتند از خوردنی فرا پ

ت ایشان پرسید از وی که او کی بود؟ گفت ندانم. گفت ترا چه بود؟ هیچ فبود، ویرا خوش آمده بود، و آن ال
  چیز. گفت از کجا بود؟ گفت ندانم. 

ن درویش گفت: که آن ما را طریقتست. گفت: آکدیگر بود؟ امري گفت: پس این الفت چه بود کی شما را با ی
شما را جای هست کی آنجا فراهم آیند؟ گفت نه. گفنت: من شما را جای کنم تا با یکدیگر آنجا فراهم آئید آن 

   خانقاه رمله بکرد انشدنا االمام:
 خريدار حل فیها خري اربابها الدیار

  

 

 و قدیماً وفق اللّه خیار الخیار
  

  ٭٭٭
 هی المعالم و االطالل والدار

  

 

 دار علیها من االحباب آثار
  

  ٭٭٭
 واحبها و احب منزلها الذی

  

 

 حلت به واحب اهل المنزل
  

                                                 
  مایل دور از بیت المقدس ۱۲شهری بود در فلسطني  - ۱
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  النون المصریوو من طبقه االوىل من آخر ذ
  

شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی نام وی ثوبان بن ابراهیم تر.  از طبقۀ اول متأخرتر و بتصوف معروف
کنیت وی ابوالفیض و ذوالنون لقب و نیز گفتند: کی نام وی فیض بن ابراهیم بود االخمیمی موىل القریش. است 

و ذوالنون بمر بوده، به اخمیم مصر. آنجا که گور شافعیست رحمها اللّه. شاگرد  ۱پدر وی موىل قریش بوده نوبی
خوانده شود، و پريوی اسرافیل بود  مالک انس بوده، و مذهب وی داشته، و موطا از وی سماع داشت، وقفه

  بمغرب.
و گفتند: نام وی ذوالنون بن احمد، و گفتند: کی کنیت وی ابوالفیاض بوده و نام الفیض، و پیشینه قول درست 
تراست. و وی سید بوده امام در وقت خود، بیگانۀ روزگار، و سر این طایفه، و همه اضافت و نسبت با او کنند، و 

یکی اسرافیل و دیگر الیسع. و نیز گفتند کی ذوالکفل. ارنه بوده  بول بر همه زبانها. و ویرا برادرانو مقبازو گردد 
خود سه بودند، و گفتند چهار بودند: ذوالنون و ذوالکفل و عبدالخالق و عبدالباری. و ذوالکفل اخوذوالنون، 

  قب.روی عنه حکایات فی المعامالت و غريه، یقال اسمه میمون و ذوالکفل ل
ورد درین طریق. و ازین طریق سخن آکی اشارت باعبارت  ،و پیش از وی مشایخ بودند، لکن او پیشني کس ایذ

خانقاه صوفیان خانقاه  اول گفت و بسط کرد ذوالنون مصری بود و اول کس که صوفی خواندند بوهاشم بود. و
٭ اد و بسط کرد و کتب ساخت. و چون شبلیرمله بود. و چون جنید پدید آمد در دیگر طبقه این علم را ترتیب نه

در سردابها و آشکارا کرد کی جنید گفت: کی ما این علم  پدید آمد در سه دیگر طبقه این علم باسر منرب برد و
  گفتیم نهان. شبلی آمد آنرا باسر منرب برد و بر خلق بوغست بشنیع. خانها می

و اربعني و مأتني فی سنة التی مات فیها   ال سنه ثمانتوفی ذوالنون فی ذی القعده سنه خمس و اربعني، و یق
  ٭ابوتراب النخشبی

شیخ االسالم گفت عظم اللّه کرامته: کی اسمعیل دباس جريفتی فرامن گفت کی شیخ ابا عبدالرحمن سلمی 
منازع چون احمد حنبل بود در روزگار خود،  گفت حافظ امام اهل السنه بی ٭گفت، کی شیخ بوعلی سريوانی

شیخ بوطالب غالب مصری حافظ اخمیمی گفت، کی بود جانۀ مصری گفت که ذوالنون مصری گفت: شیخ کی 
  لیکن نیکوست امامان بر امامان گوئی. اسناد از حکایت نیکوتر است. االسالم گفت کی این اسناد دراز است

ردم و علم آوردم کی . بار دوم سفر کذوالنون: گفت سه سفر کردم و سه علم آوردم کی خاص و عام بپذیرفت
خاص قبول کرد و عام قبول نکرد و سفر سه دیگر کردم علم آوردم، کی نه خاص پذیرفت و نه عام. فبقیت شریدًا 

  وحیداً طریداً
  ٭انشدنا االمام البی الحسني النور

صرت امری فانفردت بغربتی فصرت غریباً فی الربیه اوحدا تسرمد امری فهو عنی مسرمد وفنیتنی عنی ف تعرف
  موحدا

  انشد ایضاً لغريه
 شتی  نهج الحق منفرد الطرق

 و ال یدری منازلهم الیعرفون
 والناس فی غفلة فمالهم قصدوا

  

 

 والسالکون سبیل الحق افراد
 فهم علی مهل یمشون قصاد
 فکلهم عن طریق الحق رقاد

  

                                                 
  نوبه بود. نوبه: کشور وسیعی است در جنوب مصر و نام شهر بزرگ آن هم - ۱
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د، کی آنرا خاص و عام قبول شیخ االسالم گفت نوراللّه قربة: کی آن پیشینه علم کی وی گفت، علم توبت بو 
کنند. دیگر علم توکل و معاملت و محبت بود، کی خاص قبول کند، عام فرا آن نیازد. و سدیگر علم خصوصی و 
حقیقت بود، نه بربگ خلق بود، نه بطاقت علم و عقل. خلق درنیافتند، ویرا مهجور کردند و برو خاشتند با انکار 

  در سنه خمس و اربعني و مأتني. و راندن، تا آنکه کی از دنیا برفت
بر سر جنازهٔ وی آمدند و پردرهم بافتند، چنانک همه خلق و زین،  یعنی جوک ۱چون جنازهٔ وی بردند گلۀ مرغان 

بسایۀ خود بپوشیدند، کی کس از آن مرغان ندیده بود پیش از آن مگر از وی بر سر جنازهٔ مزنی شاگرد شافعی 
  رحمهم اللّه.

نون را قبول پدید آمد بغایت. دیگر روز بر گوروی نبشته یافتند چنانک بخط آدمیان نمانست کی: پس ازان ذوال
ذوالنون حبیب اللّه من الشوق قتیل اللّه. هرک آن نبشته برتاشیدندی باز آنرا همچنان نوشته یافتندی. و آن سفر 

  شدنا االمام للقائلپسینۀ وی نه بپای بوده بود کی با او نه بقدم روند، کی بهم روند، ان
 سألتک بل اوصیک ان مت فاکتبی 

 لعل شیخاً عارفاً سنن الهوی
 الیس عجیباً انهن قتلتنی

  

 

 علی لوح قربی کان هذا تیما متیماً 
 یمر علی قرب الغریب فسلما
 واظهرن ظلماً فی هوای تظلما

  

  انشدنا لبعضهم
 انت حیواتی ىل تلف

 یشفی الفتی و یسعدهالحب 
 کم نحبکم تقتلونا ولم 

  

 

 و فیک ىل نعمة و فیک بال
 صرباً علی احب جاراً و عدال
 و یا عجبا لم نحب من قتال

  

اند: اول علم توحیدست. دیگر علم فقه  شیخ االسالم گفت، اناراللّه برهانه و وسع علیه رضوانه: کی علوم انواع
م نجوم علم کالم. هشتم علم است و دین. سه دیگر عم وعظ. چهارم علم تعبري. پنجم علم طب و ششم عل

  معاش. نهم علم حکمت. دهم علم حقیقت.
اما علم توحید حیواة است، و علم فقه داروست، و علم عظت غذاست و علم تعبري ظن است، و علم طب حیلت 

تجربتست، و علم کالم هالکست، و علم معاش شغل عامۀ خلق است، و علم حکمت آئینه  ماست، و علم نجو
  حقیقت یافت وجودست.است، و علم 

: توحید االخالص بالکتاب و السنه. و توحید التجرید و هو علم سه وجهست اما علم توحید علم دینست و آن
الحیوة بتفرید الذکر و نسیان غريه و طلب تصحیح التوحید باسقاط الصفات، و الکالم فی الجواهر و االعراض و 

  االوىل.  الطینة و الجثة و الهیوىل و هو علم الزنادقة
علم حکمتست و آن ن ظاهرست دیگر نهان و باطن. اما قسم ظاهر پنج نوعست:آ علم دین دو قسم است: یکی از

اصابت معرفة اللّه تعاىل و منتهای آن، و وقوف بر نعمتهای وی شناخنت معاذیر خلق. ددیگر علم حقیقت است و 
گوید عز و  اما علم فقه را میعِلْمًا عَلَى مَا لَمْ تُِحطْ بِهِ خُبْرًا  وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا: هيلعآن علم حیوتست علم خضر 

آن با قیاس و آن نص فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ کونو اربانیبني لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِجل:  . و آن نص قرآنست بامقتضأ 
نیکو از مرد مرضی از سلف امني در عقدهٔ  است یا اجماع فراخست یا تنگ و قیاس برآن، یا آثار مجتهدان، آثار

  دین و دانا باختالف و قادر در استنباط.

                                                 
  گله مرغان: یعنی گروهی بر سر جنازه. - ۱
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گوید: فلوال کان من القرون اآلیه. لوال ینهاهم الربانیون اآلیه و لو ردوه، اآلیه. و لو اىل  و اما علم وعظ را می
  قومهم منذرین.

معرفت زیادت و نقصان در ایام بروز  بیامن، و داللتست  تقنیظ و وعداست بی و علم وعظ: تهدید است بی
  بهی.

گوید:  گوید: و قال للذی ظن اصل او ظنست و قیاس و خاطر، اما چون ببود حقیقتست آنرا می اما علم تعبري می
گوید: علم االنسان مالم یعلم، واصل او تجربتست و حیلت، و آن مباحست  قد جعلها ری حقا. اما علم طب را می

  و شافعی گوید: العلم علمان علم االدیان و علم االبدان.و نیکو و عفو است 
و آن علم نشان گرفتنست ازو واجبست  قسمت: قسمی یهتدون و آن چهارگوید: و بالنجم هم  اما علم نجوم را می

و دلیل بر قبله و شانخنت اوقات نماز. ددیگر قسمی ازو مستحبست و نیکو، و آن شناخت جهات و طرفست 
  ر و بحر، و آنرا میگوید عز ذکره: و هوالذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات الرب و البحر.روندگانرا در ب

و قسم سیم مکروهست وآن علم طبایع است بکواکب و بروج. و چهارم قسم حرامست و آن علم احکامست بسري 
  کواکب، وآنچ از آن بابست آنرا قیاس نیست و آن علم زناذقه است

وَكَذَلِكَ  .. وان یقولوا تسمع لقولهم اآلیهوَإِنَّ الشَّيَاطِنيَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْرا می گوید عز و جل:  و اما علم کالم
صهاء و آن بگذاشنت ن جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِنيَ االِٕنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا

کتاب و سنت است و دست بعلم فالسفه زدن است و از ظاهر با تکلف باطن شدن است، و از اجتهاد 
باستحسان عقول و هوای خود شدن است و دانسنت آن جهل است و مخاطره، و سالمت در ترک آنست. و 

  شافعی گوید: العلم بالکالم جهل، و الجهل بالکالم علم. 
لمون ظاهراً من الحیواة الدنیا اآلیه: فاعرض عن من توىل عن ذکرنا اىل قوله: گوید: یع اما علم معاش را می

ذلک مبلغم من العلم و آن علم کسبهاء است بدانش و رغبت میان عامۀ خلق، کسبیست بعلم و کسبیست بحرص و 
  اید. ان شاء اللّه تعاىل. آن علم عبارتست. شرح علم حقیقت جائی دیگر فرا گفته

گوید کی علم سه است: علم باللّه و بامراللّه و بایام اللّه. واصل اینست دیگر فرع. واولوالعلم و  ٭اما سهل تسرتی
یعلمون، فعلموا، فعلم. علم باللّه للعلماءِ العارفني و هو بالوجود. و علمناه من لدنا علماً او که. این داند عارفست و 

وسایط. و لو ردوه. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین ال این بوجود یابد و بامره للعلما المتعلمني و هو با ل
  یعلمون فسئلوا اهل الذکر و او که این داند فقیه اوست و این به پیغامرب یاوند.

و علم بایام اللّه للعلما الحکماء و هو بالبصایر و ذکره بایام اللّه. قل للذین آمنو یغفر والذین الیرجون ایام اللّه. و 
ذکروا آالء اللّه. ساریکم آیاته سرنیهم آیاتنا و او که این داند حکیم است. و این بوسایل یاوند و ما تلک االیام فا

یعقلها اال العالمون. و این هر سه بهم نشود کس را تمام علم باللّه و بامرت و بایامه، مگر پیغامرب مرسل را، 
  یاربانی صدیق را. وانشدنا شیخ االسالم لنفسه:

 د الحق بهتانالوجد بعد وجو
    قد کان عجبکم علمی فاظهر کم

 

 واذکر دون جحود الذکر نسیان
 علمی بان علومی فیک حسبان

  

یکروز چون مصری در زندان بود با احمد حنبل در آن وقت فتنۀ مخلوق گفنت.  االسالم گفت: کی ذوالنونشیخ 
آئی؟گفت نه کی من در حبس  میسو نهاد، و رفت فرا احمد گفت  مد دست فرا کرد و غل و بند بیکآشب 

احمد را  بود ذوالنون رفت از بغداد، و نماز بامداد بمصر کرد و روی باز کرد و گفت: سلطانم. کی احمد فرا می
   .دعا کنیت
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ذوالنون گفت: ما اعزاللّه عبدابعز اعزله من یدله علی ذل نفسه. و هم گفت گسنت و پیوسنت، آخر نه گسنت  و نه 
از رنج خلق  حسني رازی گوید: که از وی جدا شدم ویرا گفتم: کی مرا وصیت کن! گفت تنپیوسنت. و یوسف 

  دریغ مدار! و تا توان دل خود از اللّه خاىل مدار! و فرمان اللّه را گرامی دار! تا او ترا گرامی دارد. انشدنا لنفسه:
 و کیف یحکی وصل اثنني
    من قسم الواحد جهالً 

 

 همان فی االصل واحد
 بالواحد جاحد فهو

  

  
 آنچ از وی درست، چون توان یافت؟

 گریزد آویزد، از قبضه می  آنک درطلب می
  

 

 آنک برحق بیشی جست، بکوئی شتافت
 خیزد گریزد،برخون خودمی وآنچ ازبوده می

  

  و بتو پیوسنت از دیگر گسسنت است ٭چه جویم چیزی که بیش ازمنست 
  و رسیدن، خود را بفنا سرپدن است٭ و بتو ترا یافنت خود را گم کردن است 

٭ ضعف الطالب  ٭ و هر چه بجسنت توان یافت، با جوینده منسوبستبیند، محجوبست  می هر چه جز حق 
  والمطلوب.

  ٭ دیگر بیننده خاک بر سر خود بیخت.از روز در قعر چاه نتوان گریخت 
  ٭ کی در ملکوت تو من کم از تار مویمالهی! مگر خویشنت جویم 

  ٭ من این بیهوده تا کی گویماید که روز جویم چراغ ب
  ٭ و ناشناخته جوینده بر خود و بالستبه نیست هست یافنت محال است  

  ٭ بسته مانده در راه طلب ثنویست.بدوگانگی یگانگی جسنت گوری است 
  ٭ هست یکیست و دیگر از نیست کم اند.اند  هر چه جز یکی همه هم
  امروز من آن شناخت پنداشته را بآب انداختم ٭نبود، و هر چه بود نشناختم شناختم  سبحان اللّه! هر چه می

  ٭ امروز گرفتم کی نبودم.هر چه بمن بود، آن من بودم 
  ٭ دانش و کوشش ما، در آتش سبق حکم پیمود.پس نه قطعست و نه وصلست، و نه زیانست و نه سود 

ر نه دیرست و نه زود است. اولیت حق بهیچ حادث نه نزدیک ونه دو ٭ رادود نور آمد و نابایستهبایسته را 
  بنیالود.

که مرید کیست؟ و مراد کیست؟ گفت: المرید یطلب والمراد یهرب. کی ذوالنون را گفتند: شیخ االسالم گفت: 
ار. و گفت: پیشني کسی یگریزد و با او صدهزار ن طلبد و بازو صدهزار نیاز، و مراد می گفت: مرید می مشیخ االسال

موی در پای من مالید، احمد حبشی بود، که وقتی بسر بازار پیلوران در سرای در ربض فرا من رسید که 
بابوسعید معلم کی بنزدیک تربت شیخ ابواسحق شهریار در گورست بپارس. القصه اىل آخرها ایشان با یکدیگر 

مد من گفتم: المرید و ال مراد و ال در مناظره بودند، کی مریدمه یا مراد؟چون فرا من رسیدند گفتند. آنکه حاکم آ
و الحدو الرسم و هوالکل بالکل آن بوسعید مرقعی داشت سپید بینداخت و بانگی چند بکر  خرب و ال استخبار

  مالید، الحکایه. دو رفت، و حبشی در پای من افتاده و موی سپید در پای من می
رفتم  گوید: روزی می بر اطراف نیل میگشتی، و میشیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی ذوالنون سیاح بوده، 

جوانی دیدم شور بود در وی. گفتم: از کجائی ای غریب! مرا گفت: غریب بود کسی کی باو موانست دارد؟ 
بانگ از من برآمد بیافتادم و از هوش بشدم. چون باز بهوش آمدم مرا گفت. چه شدی؟ گفتم: دارو با درد موافق 

  آمد.
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ت کرم اللّه وجهة: کی خستۀ او پیدا بود. کسی که او را دیده بود هر کجا که آرام یابد دشمن آرام شیخ االسالم گف
ست  مایۀ مفلسان است، و همراه ، و همراه یگانگان استو مایۀ مفلسان ا استشود. کی او در وطن غریبان 

وی موافق بود، دامن او در واخ  یگانگان است. وقتی که با کسی! بضاعت تو بدست او بود، و درد تو با داوری
  دار!

  انشدنا لنفسه
 غربتی فیک غربة الغربة
 انت مقامی، و انت مغرت بی

  

 

 الفرح دونکم و ال کربه
 قد طاب فیک المقام والغربه

  

  انشدنا ایضاً لنفسه
 غربة العالمني غربة جسم 

  

 

 غربتی فیک، غربة الروح
  

  له اال بیات و ایضاً
 بالدار آهلة و انت غری

 کیف السبیل اىل االیاب و انت
  

 

 اعجب بذلک ان ذالعجیب
 فی دار المقالة مابرحت غریب

  

و عیسی بود  ۱مد، و باران در استاد،آرفت شب در ، وقتی در دشتت میهيلعکی عیسی  عباد منقری گوید:
قع، سر برهنه رفتی با یک جامۀ مر بان روزی یک جائی مقام کردی، و پیوسته میه شویرا روا نبودی ک گشت. می

آمد. از دور خیمۀ دید سیاه  خواست که آن شب در پوشش شود از باران، که سخت میهيلع و پای برهنه عیسی
روی با آنجا کرد. چون نزدیک آمد، در آن خیمه زنی بود تنها، وی برگذشت، روی نهاد و بر کوه رفت، درکن از 

خلق را همه وطن، و سباع مد ازان کن. گفت: الهی! آن کوه، پای وی در نرمی آمد، بنگریست شريی بود بريون آ
گوید: آنرا کی ماوی و  و می رساند راماوی و وطن بود، مراماوی و وطن نبود. جربئیل آمد گفت: اللّه سالم می
     وطن وی من بودم، ویرا وطن نبود جز من. انشدنا شیخ االسالم فی آخر قصیدة

 اجدک ان ماىل بغريک منزل
  

 

 بدار مقیم ساموت مغرتباً
  

، آن دلو آب برکشید دخرت شعیب را، و گوسفندان ویرا، مانده بود هيلعشیخ االسالم گفت: کی آن وقت کی موسی 
و گرسنه و گریخته از فرعون، پایهاء از چوب نعلني شده. بیکسو باز شد، وستان باز افتاد گفت: الهی! غریبم و 

رساند، غریبی! من وطن تو. درویشی! من وکیل تو. بیماری!  میدرویشم و بیمارم. جربیل آمد و گفت: اللّه سالم 
  من طبیب تو.

شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی ذوالنون از متقد مانست از مشایخ ذوالنون مصری رحمه اللّه.  ریـزپـع
علم  مصری بمغرب شد بعزیزی بمسأله، دروی جاء آن نیافت. عزیزی ویرا گفت: بمن بچه آمدی؟ ارآمدهٔ، کی

اولني و اخرین بیاموزی، این را روی نیست و نهایت نیست، کی چیزی آموزی، که خلق آن نداند. این همه خالق 
داند. ورآمدهٔ کی ویرا جوئی، یعنی در طلب حق. آنجا که اول گام برگرفتی، او خود آنجا بود یعنی او از جاء 

است و چون ویرا بتو عنایت بود آنجا باتو است، یابد جست. آنجا که جوی و قصد و عزم تو درست باشد ور نمی
  یعنی بعنایت و صحبت و نظر و علم.

نازاند. و  خود همراه است، و دست جویندهٔ خود گرفته، در طلب خود می کی او با جویندهٔ شیخ االسالم گفت:
افتند من در حسرت گفت: او را بطلب نیابند اما طالب یابد تاش نیاوید طلب نکند. و گفت: ارمن به جسنت تو ی

  تو بگداختنید.
                                                 

  یعنی باریدن آغاز شد. - ۱
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  ٭ و جوینده نایافنت زندانیستالهی! یافت جسنت زندگانیست 
  ٭ یگانگی ترا نشنا نیستین معانیست ا و چندان که میان آن و

  ناه لبعضهم٭ انبشدو هر چه نه بتو باقیست فانیست 
   ٭ لمتیم ام هل یودک  مطلبتفدیک نفسی هل لدیک معول 

تر جنید گوید: کی ابواالسود مکی بزیارت عزیزی رفت،  قدمانست از اقران جنید و قدیماز مت ابواالسودمکی
سالم کرد گفت: ایها الشیخ! من دوست توام ابواالسود. عزیزی برجست و گفت: و علیک االسالم چونستی و در 

از دست بود سه بار. شیخ االسالم گفت: کی وی بدانست، کی عزیزی  غایب گشت، همان حال میطرف خود 
    آب و خاک و رسوم انسانیه بشده است، دیدار وی غنیمت گرفت و بازگشت. انشدناه لبعضهم 

 ال کنت ان کنت ادری
 افتیتنی عن جمیعی

  

 

 کیف الطریق الیک
 فصرت وقفاً علیک

  

ن شیخ االسالم گفت: اربدایت ازمرد باز ستانند برجای بنماند، کی عزیزی بمغرب و عبدان هیتی بشرياز را آ
  افتاد، که بدایت باز استدند و به نهایت نقل کردند، هر دو بر جای خود بنماندند، و عزیزی مه از عبدان بود.

پدرود باش که من رفتم خواهر وی  ابواالسواد راعی بود از مشایخ او است که وقتی اهل را گفت در بادیه، کی
ازگشت و گفت: که آب ندارم کی طهارت  کنم، مرا از شري پر کرد و فراوی داد، ووی برفت، از راه بمطهرهٔ وی 
تر از شري. از شري. از شري تهی کرد و آب برد برفت، و هرگاه کی طهارت خواستی کرد، آب فرو آمدی،  آب واجب

  و چون تشنه و گرسنه شدی، شري فرو آمدی.
کردند، و بر  رت میخوردند و تیمم نمیکردند، با آب طها شیخ االسالم گفت: کی مشایخ در بادیه آب نمی

و مدعیان. و در میان متحرمان  تهاون شرع پدید آمد درکردند. بس نیست تا این ترک نماز و شر  تشنگی صرب می
است، که اللّه گفت عز وجل: انما اکرم من  هيلع اند: کی در صحف موسی است از کتب آسمانی، و گفتهکتابی 

کنم. کی مرا گرامی دارد یعنی فرمان و طاعت و دین وی و  اکرمنی و امني من هان علیه امری. من او را گرامی
ملسو هيلع هللا ىلص دوستان او را، و خوار کنم او را کی فرمان من خوار دارد. و فی حدیث غریب عن ابن عباس، عن رسول اللّه 

قال قال اللّه تعاىل: انی لست بناظر فی حق عبدی، حتی ینظر عبدی فی حقی. و قال فی خرب آخر: یا معاذ! هل 
ا حق اللّه علی العباد؟ الحدیث و قال ال بن عباس: یا غالم! احفظ اللّه یحفظک احفظ اللّه تجده تدری م
  تعرف اىل اللّه فی الرخاء یعرفک فی الشدة. امامک،

  

  ني فضیل بن عیاضمدـو من طبقه االوىل من المتق
ین و شرع، از اقران ثوری و بن مسعود بن بشر التمیمی ثم الريبوعی. کنیه ابوعلی الکوفی. امامست از ائمه د

مالک، از استاذان عبداللّه مبارک باصل از کوفه است، و در مکه بوده مجاور سالها، سیده بوده بزرگ، در شرع 
  امام، و در زهد یگانه بزهد صوفیان و محبت.

اورد بزرگ شده و اند: وی بسمرقندزاده و ب گفتهاند باصل از خراسان بوده از ناحیت مرو، از دیه فندین. و  و گفته
اند کی بخاری اصل است و اللّه اعلم. وفات وی در محرم بوده، سنه سبع و ثانني و  کوفی اصل است. و نیز گفته

  مائه،
الحساب، رجل لم  ووی گفته است: ثلثه هم اقرب اللق اىل الرحمن یوم القیامة بجالسون الرحمن، و الناس فی

  الهوی. ه حراماً، و رجل لم یتکلم بني اثنني فییجعل من کسبه حراماً، و رجل لم یمس فرج
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  شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی فضیل عیاض گوید: کی من اللّه بر دوستی پرستم، کی نشکیبم که نرپسم.
  ۱و انشدنا لموحمود الوراق

 تعصی االله وانت تظهر حبه
 لوکان حبک صادقاً ال طعته

  

 

 هذا محال فی القیاس بدیع
 ن یحب مطیعان المحب لم

  

ام  شیخ االسالم گفت: کی وهب منبه از تابعني است حکیم امت وی گوید: من اللّه نه بربیم پرستم، کی چون بنده
زندانی: کی خداوند را خدمت کند از بیم، چون ایمن شود نرپستد. و نه بر طمع پرستم که چون گدای بوم مزدور 

پرستم،  که او راتم کی سزاست سگفتند: چون پرستی؟ گفتم به آن پر ارطمع مزد بیند کار کند، و اگر نه بیند نکند.
پرستد کی از بیم خود  مهر او خود از من بارد شیخ االسالم گفت: او که او را پرستد بربیم، او خویشنت را می

او  جنبد. آنکه دارد و خود را می پرستد و طمع نجات خویش، نه بحق و فرمان و سزاء او، پس داوری خود می می
پرستد و تنعم خود را، و راحت و ثواب و جزا را، نه حق فرمان و مهر او را، پس  پرستد بامید، او خود را می را می

جنبد. من او را نه بربیم و طمع پرستم چون مزدوران. و نه بر دعوی مهر او، یعنی که از سزاء او  خود را می
و ملسو هيلع هللا ىلص پرستم، و بر دوستی سنت رسول  پرست می گفت میباستحقاق او عاجز مانم، کی بر فرمان او پرستم، کی 

  بتقصري معرتف.
  ٭ و نه بخویشنت درانم و حق را نه بانمکه من ترک خدمت را ناتوانم 

  از آنجا که خیزالن و خسپانم آنرا از بن دندانم
  از آنجا که من نه منم، عبارت را ناتوانم.

نه بهوای دل در نگاه دارم. من  ر صحبت حرمت می٭ که دبهاسازم من نه بخدمت صحبت ترا می و گفت الهی
  ٭ خدمتم کی بفرمانم

و سخت سرد بود خداوند خود رابمزد کار کردن، ونه بمهر و سزای آنک و پرستش را سزاست، خود فرمان درآن 
  .واجب

  ٭وانشدنا ال بی یزید البسطامی
 احبک حبني الهوی
 فاما الذی هو حب الهوی
    و اما الذی انت! هل له

 

 و حباً النک اهل لذاک
 فر فعک للحجب حتی اراک
 فشغلی بذکرک عن من سواک

  

شیخ االسالم گفت رضی اللّه عنه: که محمد بن سعید الفرنجی را پرسیدند که سفله کی است؟ گفت: او که اللّه 
  پس چون پرستی؟ گفت: مهراللّه خود خدمت از من بارد لبعضهم: پرستد بر بیم و امید. گفتند:

 ا احببت عبداکن اذ
    لن تنال الوصل حتی

 

 للذی تهوی مطیعاً 
 تلزم النفس الخضوعا

  

  
 ولو قلت مت  مت سمعاً و طاعة

  

 

 وقلت لداعی االموت اهالومرحبا
  

شیخ االسالم گفت عظم اللّه برکته: که فضیل عیاض را پسری بود علی نام، از پدرمه بود در زهد و عبادت و 
د نزدیک زمزم، خواننده بر خواند: ویوم القیامة تری، االیه وی آنرا بشنید و ترس. روزی در مسجد حرام آم

  صیحه بزد و جان بداد.
                                                 

  کسیکه کار نوشنت کتب و فروش کاغذ و غريه متعلقات کتب را می کرد و اکنون صحاف گوئیم. - ۱
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خواند بر خواند:  قاضی بصره از تابعني است، در محراب روزی قرآن می ٭شیخ االسالم گفت: زراه بن اوفی 
   که از دوست نشان و از عارف جان:  فتاد مرده. شیخ االسالم گفت:فاذا نقر فی الناقر، اآلیه. بانگ بکرد و بی

 من مات عاشقاً فلمیت هکذا
  

 

 ال خري فی عشق بال موت
  

از متقد مانست از ایمه شرعست و سید در زهد و ورع، و خوف و فزع بروی غلبه کرده، علم  یوسف اسباط
خ االسالم گفت که او . مع و کیع بن الجراح و بقیه بن الوید. شیةبروی در شورید، مات سنه ست و تسعني و مائ

٭ این سخن گفته پس از اند: حالوت و مهابت و محبت و ذوالنون مصری  گفته: کی دوستان او را سه چیز بداده
وی، لکن بجای لفظ حالوت مالحة گفته و ملحه و مخلد بن الحسني هم این سخن گفته، و هم مالحت گفته 

یکون بالمصیصه و طرسوس. شیخ االسالم گفت: کی آن ، و کان تسعني و مائة مخلد بن حسني سنه احدی ومات 
  ترسند. اند که از تو پرسند و می سه چیز، این طایفه را بدهده

  و انشدنا لمجنون العامری
 اهابک اجال ال و ما بک قدرة

  

 

 علی، و لکن مل عینی حبیبها
  

  ولشیخ االسالم لنفسه
 اهل بک هیبة وا طري شوقاً

  

 

 فهل ابصرت مرغوباً یشاق
  

  دارند. گرایند، و نسبت ندارند دوست می می آیند ورچشمها  و باو جویند و خوش می و میو بتو کارندارند 
شیخ االسالم گفت: دانی که آن حالوت و مالحت از چیست؟ بروان نور قرب است برو، و در آن حضرت که 

و از گم شده و جستۀ  خود اوست، جز حالوت نیست. و آن محبت دولت دل است کی اال خود بدست او یافتی. 
  نشان و دلیل از وی شنودی و درو دیده ور خود دیدی، مهر برو نهادی.

  

  و من طبقه االوىل من المتقدمني معروف الکرخی
االسالم گفت: که کنیت او ابومحفوظ است نام پدر ٭ و پري او. شیخ استاد سری سقطی از قدیمان مشایخ است، 

  گفتند معروف بن علی الکرخی الزاهد وی فريوز، و گفتند فريوزان و
و گویند بر دست وی پدر وی موال بوده، دربان علی بن موسی رضا علوی، کی در مشهد طوس در گورست، 

  مد، دران هالک گشت.آمسلمان شده بود. وقتی علی بن موسی رضا بار داده بود، ازدحام کردند، وی در پای 
داود طائی صحبت کرده بود، و معروف سید هد و فتوت معروف. بامعروف از اجلۀ مشایخ قدیم است بورع و ز

بود از خداوندان والیت و کرامات ظاهر. در سنه مائتني برفت از دنیا، و گور وی اکنون ببغداد بآنجا روند بدعا 
 وی گفته: ما شیئی احب اللّه، و گردد. و مجرب است کی هر که دعا کند مستجابکردن و بتربک و زیارت، 

استاذ بوسعید خراز: که از معروف شنیدم در دعاءِ ٭ طوسی گوید، ب الیه من قلب خاشع. و محمد منصور القر
گفت: اعوذ بک من امل نمنع خريالعمل. و هم وی گفت کی صوفی است مهمان است، تقاضاء مهمان  خود می

ید رحمه اللّه: که مردی گفت بر میزبان جفاست مهمان که بادب بود، منتظر بود و متقاضی نبود. و احمد حنبل گو
  معروف را: کی مرا وصیت کن! گفت: اجهد ان الیراک اللّه اال فی زی مسکني.

شیخ االسالم گفت: کی معروف قرائی بود، وقتی با خواهرزاده گفت: کی ترا باو حاجت باشد با من بگو سئل 
  و من مواهب الحق و فضلهخی عن المحبة فقال: المحبة لیس من تعلیم الخلق، انما هرعن معروف الک
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ال یؤبه له: ای ال یحتفل به لحقارته. و  له لواقسم علی اللّه الء بره.ه ذی طمرین ال یؤبرب ملسو هيلع هللا ىلص: مصطفی گفت 
گفت: الهم انی اسئل بحق السائلني علیک و بحق الراغبني الیک، و بحق ممشای هذا  در دعا میملسو هيلع هللا ىلص مصطفی 

وقتی: نگر جز باللّه سوگند نخوری! و هم فرا عمر گفت وقتی:  الیک بحق این گامهای من و تو و فرا عمر گفت
روی؟ گفت: بعمره. گفتک مرا بدعا یاددار! شیخ االسالم گفت: کی چون باخودی حرمت نگاه دار! و  کجا می

  کی خود نیٔ نیاز!
بوده،  اسرافیل از قدیمانست. شیخ االسالم گفت: که وی استاد ذالنون مصری است بمغرب بوده، بمصر  رسید

  در زهد و توکل و معامالت نیکو.ویرا سخنانست بسیار 
خراسان چون فتح نیامده، گویند کی از کش  کسید بوده، عبداللّه احمد حنبل گوید: کی از خا خرفـتح شـف

  بوده کنیت او ابونصر.
 ٭ چون فرصت یافت پرسید ازشیخ االسالم گفت. کی وی بمصر شد، ششصد فرسنگ بیک سوال باسرافیل 

چهارم گفت: مرا جواب دادند: ار روا بود وی: هل تعذب االشرار قبل الزلل؟ گفت مرا صرب ده سه روز. روز 
ثواب پیش از عمل، هم روا بود عذاب پیش از زلل. این بگفت و زعقۀ بزدودر شورید، پس آن سه روز بزیست و 

بود، اگر در وقت جواب دادی در  برفت. شیخ االسالم گفت: که آن سه روز جواب آن سه روز درنگ خواسنت
  وقت برفتی. 

کی ربوبیت همه غري عبودیتست و قسمتها بکرده پیش از کرد خلق، و خلق زبر حکم و  شیخ االسالم گفت:
  خود خواهد وویرا است هرچهخواست وی اسري، تا هر یکی را در حکم رقم چیست عاقبت وی آن کند که 

و چرا ناید و نسزد کسی را، از بهر آنک وی کار بر » چون«، کس را خواهد که خداوند است، و درآن عادلست
  کند و کرده، تا سزای هرکس چیست و عنایت وی بکیست؟ علم و حکمت می

   وانشدنا للشافعی حمه اللّه، حني سئل عن القدر فانشاء یقول 
 ما شئت کان وان لم اشأ
 خلقت العباد علی ما علمت
 فهذا مننت و هذا خذلت

  

 

 ئت ان لم تشا لم یکنو ما ش
 ففی العلم یجری الفتی والمسن
 و هذا اعنت و ذالم تعن

  

  

  و من طبقة االوىل با سلیمان دارانی
عطیه، از  شیخ االسالم گفت: که نام وی عبدالرحمن بن احمد بن عطیه العنسی و نیز گویند: عبدالرحمن بن

شق. امام است و سید، نظري عبدالعزیز دمشقی، و مهینان و قدیمان مشایخ شام بوده، ازداریا دیهی است از دم
  در سنه خمس عشر و مائتني برفته. ٭ ریحانة الشام. و استاد احمد بواحواری 

باسلیمان را پرسیدند: کی حقیقت معرفت چیست؟ گفت. آنست کی مراد جز یکی نبود در دو گیتی. و هم وی 
: کذب من ادعی محبتی اذا جنه الیل نام عنی از وی گفت: که در کتابی خواندم از کتب آسمانی که اللّه گفت

که این نور و بها، بر روی دوستان وی از چیست؟ جواب داد: خلوا بالرحمن فاصا بهم من نور سیما  پرسیدند:
  .هم فی وجوههم

شیخ االسالم گفت، کی با سلیمان گفت: وقتی که من بعراق عابد بودم و بشام عارف. احمد بوالحواری حکایت 
د پسر ویرا سلیمن سید بوده ز مهینان مشایخ شام، که ویرا لسان است عاىل درین علوم، احمد لوالحواری دیده کر

و حکایت کند از وی که وی گفت: که بشام از آن عارف بود که بعراق عابد بود، ار آنجا عابدتر بوده، اینجا 
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ني یوماً، فال اذن له ان یدخل قلبی، اال تر بوده و بوسلیمان گفت: ربما ینکث الحقیقه فی قلبی اربع عارف
  بشاهدین من الکتاب والسنه.

شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه با سلیمان گفت: هر چیزی که ترا از اللّه مشغول کند بر تو شومست، و هر کی 
غفلت، نه در  و خوی تو فرا اسباب کند، ترا دشمن است. و هر نفسی که از تو براید در خوی تو از اللّه باز کند،

  یاداللّه، بر تو داغست. و هم وی گفت: اذا بکی القلب من الفقر ضحک الروح من الوجد.
  لشیخ اسالم:

 ان حزنی فیک حزن عجب
  

 

 ولد ته فیک امات الفرح
  

  وله ایضاً 
 ان حزنی غري احزان الوری

  

 

 ولدته فیک امات سرور
  

مرا یک آستني بس، که  بر پرياهن وی یک آستني بود گفت:شیخ االسالم گفت: که ابن الکرنبی استاد جنید بود، 
  قرص درآن نهم، دیگر آستني نخواهم که آن تنعم است. 

اللّه گفت: اقدرتکم علی رویتی، واسمعتکم کالمی،  زیزین عمري کیعاحمد بوالحواری گوید: کی استاد گفت عبدال
وا کردم تا سخن من بر تاوی و بوی خویش بتو واشممتکم رایحتی. ترا توانا کردم تا دیدار من بر تابی و شن

گاه شدی و با من بماندی!   رسانیدم، تا از من آ
شیخ االسالم گفت: که باللّه که ازین هر سه آگاهی، و ترا برو باقی، همیشه ترا برو باقی بود، او ترا بیافرید، کی با 

را دهد، بدل صحبت خود، ترا برو باقی بود، هر چه کندتر ابرو باقی بود، ارهمه ملک خود تتو نمایم کی من کیم، 
داری، و خرشید مخلوق در  کی تو او می باید، هر چه جز او همه هم اند، کی تو طاقت نگرسنت در خورشید نمی

و دل تو از تور قرب پر کند، و جان تو از نور وجود پر دیدار او چون خواهی کرد؟ و دیدهٔ تو از نور فضل پر کند، 
نگری دیدار آنست. قومی در نظر اجال روانند و قوم در نظر  نگر! آنکه بسه دیده در وی می کند و گوید بمن

  اکرام.
هر کس ویرا بقدر شناخت خود بیند، وز بهر خویش. در دیدار همچنان تفاوتست فردا، که امروز در شناخت 

  دیدار آنست که ذهول آرد، و بود که شکوه آرد، ویود که در دیده ور برسد. 
را: دیده سر بیند و آن لذت راست و دیده دل و آن معرفت راست. و دیدهٔ جان: و آن  یده است عارفسه د

  مشاهده راست. و ماقدرو اللّه حق قدره.
آنک ترا دید دید، اما از تو چه دید؟ بنگریسنت خویش ترا چون دید؟ آری ترا بآرزومندی دید، نشانی داد، از 

  ش راه باز ندید.و آنک ترا بتو دید، بیآنچه دید، 

  هـاجاتـفی من
  

 الهی! ترا آنکس بیند که ترا دید
 و ترا دید کی نادیده پسندید
 دیدار  که چشم و دل درو نابدید
 چشم غریق از بری آب ندید

 

 ووی ترا دید کی دو گیتی ویرا نابدید
 پس از آن ترا ندید کی بخویشنت دید

 بربید ۱دیدار اینست و درازنای
 آنکس کی ترا بیک دیده دید، چه دید؟

                                                 
  درازنای: یعنی درازی و طول. - ۱
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 و او ترا دید،کی همۀ او در دیدار نابدید
 مسکني او که ترا دید و ندید!
 بخورد دید آنچه جست ندید،بهرهٔ خود دید

 را گم کرد ک ترا دید عارف خود
  

 وز نگرسنت او باز آمد، کی ترا بخود دید
 ترا بتو بایست دید.
 برت آنست که راضیست بآنچه دید.

 ازنای بریددیدار آنست و در
  

  
  وانشدنا االمام لنفسه

 السمع والعني والفواد لقی
 طالبنا بالذی علیه لنا

  

 

 والحق ما ان ینال بالحشر
 فاستعصموا من رعونة البشر

  

باحفص حداد گفت: کی سیب ندیدن جهل است، لکن باسبب بماندن شرک است. شیخ االسالم گفت: کی علم 
  علم دیو است. شیخ االسالم گفت کی: عارف را پای بند است، لکن عارف بی

ن را گفتم: که بروزگار من از دوستداری اشاگرد با سلیمان بود، چنني گوید: کی وقتی با سلیم د بوالحواریـاحم
که اکنون. با سلیمان جواب داد گفت: راست آن اول  یافتی آمدی و لذت می بیش از آن شادی میاولیاء اللّه 

  ید.چنان بود، آخر شاغل پدید آ
لذت و راحت، و زندگانی همه روح  کی اول این کار بس خوش است و با ه روحه:االسالم گفت قدس اللّ شیخ 

است و شادی، تا مرد پای در دام آید هر گه درین کار آید، آخر این باو باز نمایند و مقامات چنني است، یک 
  نشیب و یک فراز.

و یکی ظلمت، یعنی یکی روح و آسایش و زندگانی، و یکی ٭ گوید: کی مقامات یکی نور است و بوبکر کتانی 
تجلی و یکی استتار. یکی جمع و یکی تفرقت. آنکس که اول درآید، آخر باو نمایند، پیش ناکامی و رنج. یکی 

آن ببیند و همه نیکویها و افزارها و زندگانی و شادیها بیند، و آن نشیبها و ناکامیها و تفرقها و پوششها آن همه که 
کشد، کی پیش از آن ندیده باشد، و آن نشی بنه بیند. چون بر گذرد ازآن ملول  کشد از بالها و رنجها بآن می می

شود و آنک در پیش برسیده است ازو، تامدت تمام شود، پس پوشیده آشکارا شود، و این پنهان همه باحق 
شود کی اول بوده.  ار فاشود وواشود، وزانگزارده شود پس برگذرانند. و چون نیک ماند آخر این کار باول این ک

  و راه بحق حلقه است ازو درآید باز با او گردد.
اول این کار بهار ماند و بشگوفه، کی مرد درو خوش بود و تازه و بروح اما دیر بنه پاید، چون برگذرد و گفت: 

نکه زندگانی شود، و مرد کارمه باشد، اما دران صدمت عزت بود و کاسنت حظوظ، کی در فنا باز شود، تا آ
و نهایت خواهد کی. ویرا آسایش درآن بود،  آمدند و آن خوشیها باز می گردد و بآن می همواره باول کار خود می

را قیمت باشد، لکن بار بیشرت بود، چنانکه در حريت در حريت ووله باز شود، که کار از طاقت تمییز برگذرد، و 
  زند و دردست نیاید. اند همواره رست باول کار میآنقدر سزای رهی پیش آید، مرد درم

ابوبکر صدیق گفت کی بهرتین همه خلق پس پیغامربان رضی اللّه عنهم اجمني: طوبی لمن مات فی النانات 
یعنی چون نیکو و خوش و خنک و سعادت روزگار او که با ابتداء ارادت با جوار صحبت و تازگی و صفای 

  آمیزد: افتد، و در صفا کدر می درنگی تغیري احوال میوقت برود از دنیا کی دردیر 
 وای نعیم ال یکدره الدهر.
 قد کان ىل شرب یصفو برؤیتکم

  

 

 و انشدنا االمام لبعضهم:
 فکدر ته ید االیام حني صفا
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گریستند و با  شنید و می ، قرآن میآمده بودند از یمن. وقتی قومی ارق الناس اهل الیمنملسو هيلع هللا ىلص: و مصطفی گفت 
گوید عز ذکره: تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. ابوبکر  زاریدند. آنرا می ء خوش و تازه میدلها

  چنان خوش آمد گفت: هکذا کنا فقست القلوب. صدیق رضی اللّه عنه ایشان را دید،
  انشاء لبعضهم.

 و ساعدتک اللیاىل فاغرترت بها
  

 

 و عند صفو اللیاىل یشبه الکدر
  

گفت یکی برخاست و گفت: ای شیخ دىل داشتم بس خوش و صافی و وقت  وقتی مجلس می ٭یری بومحمد جر
صاف و بانظام، آن برمن در شورید و از من مناغذ گشت، حیلت چیست؟ جواب داد گفت: ای جوانمرد! بنشني 

  ایم، و این ابیات بر خواند:  که ما همه درین ماتم نشسته
 تشا غلتم عنا بصحبة غري نا

 عن الهویاان تحولو  واقسم
 لیاىل بتنانجتنی من ثمار کم

  

 

 واظهرتم الهجران ما هکذا کنا
 بلی و حیاة الحب حلتم و ما حلنا
 فقلبی اىل تلک اللیا ىل قدحنا

  

  وانشدنا االمام لبعضهم
 احسن ما کنا تفرقنا
 لیت لنا الدهر لنا مرة

  

 

 خا ننا الدهر و ماخنا
 عادلنا یوماً کما کنا

  

  تهفی مناجا
توانم. نه یارم گفت: که این همه درد چرا بهرهٔ  دانم، خوردن نمی یا می ٭دانم  دانم، دارو نمی الهی! درد می

  ٭ نه درست رسد مرا بر معدن چارهٔ من.من؟
  به شغل درد و بیم تاوان نشسنت بماتم چند توان؟

٭ یست. خفته و رفنت بدل می سگالم جزار حسرت نه روز٭ ترسم کی مرا از تو سبحان اللّه! این چه برت روزیست 
  پندارم. ٭ نه چنانم کی مینالم  خورم و از درد می زهر می

  ٭ هرگز کس از چنني نیک نیاید تا من آیم.نمایم  نه آنم کی می
  نم کی سزم جاوید نیاویزم.٭ وازالرزم از آن که نه ارزم  می

  تا ازین افتادگی برخیزم  سوزم جز آنک می چه سازم؟پس 
٭ و چاره را چون آمیزم؟ و در هامون در کجا گریزم؟ ٭ و از بودنی کجا گریزم؟ از بخت خود چون پرهیزم  الهی!

٭ من چه دانم از بر خود درآویزم  شدگان از هر چوب می گاه چون غرقه٭ گاه گویم: کی خاک بر سر خود بیزم. و 
  نگیزم.می آتش ا

و از بیم ٭ اندازم  ٭ کارک خود روز و شب میبرکه تازم  ٭ من بچنني بخت کیبازم  یا بر سزای خود افسوس می
  گذارم.  تواندر بود می
  نازم. خود با تو نگرم و می ٭ بیروز نیازم ٭ که گنج گزم، چون نومید مانم؟  نگشت خود میو از زیان، ا

باز راندم  ٭ و از جسنت نایافتنی بماندم، هر چند که شمارک خود ی بخت خویش خواندمالهی! از بس که هر واد
  ایذ من بیشم.راست  ٭ مرا تو ماندی، بر تو موقوف ماندم الهی! ار شمار تو بدرد من می

  ور حساب تو با مایه داران است، من درویشم.
  وار کارک من در من بندی من نه بدست خویشم.
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  و گستاخی دلريیست؟ ٭ تالهی! چون بجاء و خشوذن است، آن رهی، کش خاموشی بیگانگی اس
  ٭ و طلب کردن بال گزیدنست؟زک است کار آن رهی، کش آرام بریدن است نا و چون

و چون باریکست راه آن رهی، کش خود را ندیدن از خدمت رمیدن است؟ و خود را دیدن با خدای آرمیدن 
  است!

  دعوی است و بدیدن شکوی است؟ ندیدن و چون گران بار است آن رهی، کش
  یکیست و دریافت شکیست؟  و چه کار است کار آن رهی، کش مراد

گاه را آسان  ٭ بچراغ روز آوردن چون توان؟   ٭ آه از اسريی و مدت باین دیری.نا آ
  نشینم. ٭ همه برها بر گرفتندتا من منتظر میمن در درد انتظار روشنائی چون بینم؟ 

  چنني با دشمنان کنند. ٭ ای فریادرس! این آه! ار آخر این انتظار جزان کنند 
و بر نیم نسیم  ٭آسایم  خربان می رم. و بحکایت بیپندا بینم و کشف می ٭ حجاب میزارم  خود در تو می پنهان از

  پیمایم. باد شادی می
  پویم. ٭ و عیب کار خود در گام خود، در راه میجویم  و خرب خود از دلها می
نگرم  تا کی پردازد این نهیب می. و نگارم ٭ و محاباهاء تو بر روی جنایتهاء خود میگذارم  و بپنداره وادی باز می

٭ و نه طاقت دارم کی دریغم بهرچه بینم ٭ در هر نفسی که برزنم برتم. نه رم دگرم  پندا ٭ اکنون باری از هر چه می
   تو بنشینم. بی

  افگنم. سازم یا کمند در کوه می گوئی که بر سنگ تخم پراکنده می
  انشدنا البی علی الر و ذباری

 نی قد زرعت حصاً ماىل ارانی کا
 اما لزرعی ابان فا حصده

  

 

 االرض صفوان  االرض جدب و وجهفی
 کما یکون لزرع الناس ابان

  

٭ نه یارم گفت: کی ترا شام نه دلم بار دهد کی با دشمن بیک زبان ٭ و از مراد واپس ترم هر روز ناکس ترم 
  برآیم.

  ندگی پیش روز آزادی بربدمو آب ب٭ ترسم کی روزگار خود در سر آواز طبل تهی کردم 
   نه جواب صواب و نه از عتاب جواب.٭ و نه این درد مرا بدست کسی درمانی. و نه کسرا از علت نشانی 

٭ مگر این روز بدرا شداید و آید  پندارم پدید می ٭ و هر چه نمیآید  کنم غري آن می الهی! هر چه که فکر می
  مناغد از من خود آید.
پیوسته  باریدی نچه بر جان و زبان من میآ٭ و من برو سفني عیینه بر حدیث  گریست میالهی! خطبه بر شعر 

  ٭مگر کی تو فریاد رسی ای بر مغیث! ٭ اکنون باری مرا بار گرانست وزاد خبیث سریع 
  ٭ باز گویم که رسنت قوم یونس نه ازوست؟گویم کی همانا کی وی دعاتدوست گاه گاه 
  ٭ اما فریادرسی  فریاد خواه موىل را خواست. چه از در عتاب بود  یونس ار

  لبعضهمانشدنا 
 ساستعطف االیام منک لعها
 هل عیشنابک فی زمانک راجع
 واذکر ایامی لدیک و طیبها
 االلیت الشباب یعود یوما

 

 بیوم سرور فی هواک یطیب
 فلقد توحش بعدک المتعلل
 و آخر ما یبقی علی الذاکر الذکر
 فاخربه بما فعل المشیب
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 عریت من الشباب بدمع عینی
 اال لیت الحبیب یعود یوما
    اىل الرحمن اشکو طول شوقی

 فما نفع البکاء و ال النحیب
 فیعلم ما لقیت و ما االقی
 لعل الدهر تأدن بالتالقی

  

رازی گوید: کی درسفر بودم بابوطالب گرگانجی جرجانی من کبار مشایخهم من المتوکلني. علی  شیخ بوطالب 
شدم از بیم شري. وی بیدار شد مرا  بوطالب در خواب شد، من در خواب نمی آمدم شريی بود آنجا.ود جائی فر

  ترسی از جز اللّه؟ پس از این با من صحبت نکنی. دید بیدار. گفت تو می
گوید کی شیخ بوطالب گرگانی گوید: ارنه آنید کی گفت ٭ شیخ االسالم گفت کرم وجهه کی احمد بواحواری 

  کی زبان من گرد یاد تو گردید یاد کرد را. نگذاریدا هرگز ذکرا کثري
الذکر هوالتخلص من الغفلة و النسیان. و آن سه درجست: اول یاد ظاهرست بزبان از ثنا و دعا. و دعا  قال االمام:
بقره آیه «فاذکرو اللّه کذکرکم آبائکم اواشد ذکراً » ۴۰آل عمران آیه «گوید عز ذکره: واذکر ربک کثريا  آنرا می

۲۰۰.«  
  خري الذکر الخفی. و خري الرزق ما یکفی، او اشد ذکراً.ملسو هيلع هللا ىلص: و درجه دوم خفی است بدل و مصطفی گوید 

و اما درجۀ سیم ذکر حقیقی است و آن شهود ذکر حقست ترا، قال اللّه عز و جل: واذکر ربک اذا نسیت. ای 
فی ذکر الحق ایاک کل ذکر. و مصطفی  نسیت نفسک و غريه فی ذکرک ثم نسیت ذکرک فی ذکرک، ثم نسیت

جانني، سبق المفردون، الخرب انا جلیس من ذکرنی، ماللّه. کثرياً و اذکرو اللّه حتی یقولو مجنون اذکروملسو هيلع هللا ىلص: گوید 
  فی الخرب.

٭ الذکر شخوص القلب قال الواسطی ٭ گوید: کل ذکر الیکون منتجة عن وجد فهو کثوب معار. و بوبکر وراق 
٭ حقیقة الذاکران یغیب الذاکر عن ذکره قال النصر ابادی ٭ الذکر جود المذکور. و ذوالنون اىل الحق. قال 

الشیخ االسالم: الذکر مشتمل بمشاهدة المذکور، ثم یغیب بمشاهدته فی مشاهدته، فیکون حقاً شاهداً حقاً. قال 
  ٭:علی کل شیئی من هذا العلم، انشدنا االمام للجنید 
 حةذکرتک ال ابی نسیتک لم

 فهمت بال وجد الیک صبابة
 فلما ارانی الوجدانک حاضری
 فالقیت موجوداً بغري تذکر

  

 

 واهون ما فی الذکر ذکر لسان
 وهام الیک القلب باطريان
 رأیتک موجوداً بکل مکان
 و عاینت موجوداً بعني عیان

  

امروز ترا یاد کنم و  استاده بود گفت: الهی! شیخ االسالم گفت: کی وقتی در عرفات ازین جوانمردان یکی
بستایم، کی هرگز کس چنان نستود. در ساعت زبان وی خشک گشت و گنگ. آخر بدل وی درآمد گفت: الهی! 
بتوبه ام، کی من توانم، کی ترا بسزا یاد کنم یا بستایم. باین زبان آلودهٔ خود، بسزای خود، چنانک توانم مفلس 

  وار ترا یاد کنم. در ساعت زبان باز یافت.
  ٭یخ االسالم گفت: که یکچند بکسب یاد تو ورزیدم ش

  بازی کچند بیاد خود ترا نازیدم.
  سازیدم چون عیان پدید آمد، از آن همه برپدازیدم. ٭ در خرب و غفلت آن همه میدید بر تو آمد، بانظاره پرداختم 

  ندیدم٭ چون من کیست کی این مرتبه را از یاد پسنشناختم، مرو را خاموشی گزیدم یاد تو 
شبلی گوید: المرید ناطق و العارف اخرس. شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: یاد کردن کسب است و فراموش 

  نکردن زندگانی زندگانی ورای دو گیتی است و کسب چنانک دانی.



  

٢٦ 

  فی مناجاته
  دوستی نگذشت جز دوست و دیگر همه آوار٭

  ذاکر و مذکور یکی، ورسم ذکر ازو یادگار.
از یاد پیش از محبت والهی پیغام. و  ٭ و آشنائی بنشان و دوستی بید از یاد مداره و دیدار بهنگام الهی! فریا

  آمیخنت دریاد.
٭ و کی گفت ، من بهانه چون شویم ٭ من خرمن نشان خود فراباد نهادم بهانهالهی! چه یاد کنم کی همه یارم 
  گفت که باش.فرا بودنی که موىل ٭ علو کوشش و پاداش علتست چون گویم؟ چه سود از 

  ٭ در یاد جز از تو کس نماندالهی! جز تو ترا کی ستاید 
  ٭ هیچ کس نتواندجز تو ترا که داند؟ 

  ٭ بر سزای خود فرو ماند.و هر که ترا بخود جوید 
  گویند. ٭ و باتو بتو از تو ترا میجویند  ترا بتو از تو ترا می

شیخ  بوده بسامره، سید از ده غرق است و پرکنده جویاست. واله ٭ بینا در دیبیننده گنگ است و آگاه گویاست 
٭ مرا گفت: که شیخ قدیمان مشایخ از پريان سری سقطی. شیخ االسالم گفت کی شیخ بوالحسن بشری 

٭: که بسامره که سری سقطی  گفت، جعفر گفت، کی شجاع صوفیبوالحسني همدانی گفت ، کی بوطبیب بن 
آن معرفت کی ورای آن معرفت نیست  نجا بماندم تا در وی جای آن یافتم گفتم:شدم بمسأله بواله، ساىل آ

  چیست؟ گفت: آنک اللّه نزدیکرت همه چیز دانی بخود و دوسرت همه چیز.
شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی سخن پیشینه تمام بود، دیگر عطف بود، باز داشنت و پوشیدن یعنی 

  بتواند شنید یعنی در قرب. ازینجا بمعرفت باز باید شد. واللّه اعلم.  تلبیس را، تا دران پیشینه لفظ

  و من طبقة االوىل من المتقدمني ابراهیم بن ادهم
شیخ االسالم گفت رضی اللّه عنه: کی کنیت او ابواسحق است، و نسبت ابراهیم بن ادهم بن سلیمن بن منصور 

 زاه بود، بنوجوانی توبه کرده، وقتی بصید بريون رفته بود، ريالبلخی العجلی، از اهل بلخ است از ابناء ملوک. ام
و دست در  یفظت پدید آمد، هاتفی ویرا آواز داد گفت: ابراهیم! نه بهر این کار آفریدند ترا. ویرا از غفلت،
٭  بو یوسف ٭ و فضیل عیاض طریقت نیکوزد در زهد و ورع و توکل و سیاحت بمکه رفت آنجا باسفني ثوری 

کرد و بشام رفت، آنجا کسب  کرد در طلب حالل، ناطو ربانی می صحبت کرد و بشام رفت، آنجا کسب میغسوىل 
کرد و بشام برفت از دنیا ویرا حدیث است و اهل کرامات و والیت است  کرد در طلب حالل، ناطو ربانی می می

ل فی سنه ست و ستني و هذا و ستني و مائه و یقااست و پدر وی ادهم بن منصور مات فی سنه احدی او اثنی 
  اکثر و مات بو یوسف الغسوىل معروف بطرسوسی و هو من الزهاد معروف بطرسوسی سنه اربعني و مائه. 

رضی اللّه عنهم اجمعني. از اهل حدیث بود امري بود در خورد روزگار و کان من اصحاب ابراهیم بن ادهم 
  خویش.

 الباطل تذهب معرفة الحق. شیخ االسالم گفت: کی مردی با شیخ االسالم گفت، کی وی گفت: کثرة النظر اىل
ابراهیم ادهم همراه افتاد، باوی دیر درنگ شد چون می جدا خواست شد گفت: مگر از من درین صحبت رنجه 

حرمتی آمد. ابراهیم گفت: من ترا دوست بودم و دوستی من ترا، عیب تو برمن بپوشید،  گشتی؟ کی فراوان بی
  کنی یابد؟  و خود بندیدم کی نیک میمن از دوستی ت
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  وانشد:
 و یقبح من سواک الفعل عندی

  

 

 و تفعله فیحسن منک ذاکا
  

شیخ االسالم گوید قدس اللّه روحه: کی عثمان عماره گوید: کی بزمني حجر بودم با ابراهیم ادهم و محمد   
نیاز. گفت: ای جوانمردان! من مدام گفتم جوانی بود فراتر نشسته، مرید پس با  ثوبان و عباد منقری سخن می

خورم، و عمر  و روز هیچ نمی خسپم جویم، و شب هیچ نمی ؛ردم، و کرد شما و صحبت شما می گرد این کار می
  .ام خویش ببخشیده

یابم کی شما چه  یابم، و در دل در نمی بود، هیچ چیز نمی یکسال حج کنم و یکسال غزو. چون مرا هیچ بوی نمی
ت: که از ما کس چیز نگفتند و جواب وی باز ندادند، و در سخن خویش رفتند. آخر یکی از یاران گویید؟ گف می

ما گفت: دل بران نیاز وی بسوخت، گفت: ای جوانمرد! ایشان که گرد این کار می گردند، و آنرا خواهان و 
  کوشند. بینی میکوشند، ایشان در نگرسنت نظاره و تیز   اند، نه در فراوانی طاعت و خدمت می طالب

باید.  شیخ االسالم گفت کرم اللّه وجهه: کی این نه آنست، کی خدمت و طاعت نباید کرد، یعنی بآن چیز دیگر می
  و گفت: کی من ترک را ناتانم.

  فصلـال
اما تصوف نه خدمت است، صوفیان خدمت بنگذارند، کی خود بر همه خلق  خدمت نبود، صوفی بیو گفت 

یعنی عوض و مزد و مکافات بآن طلب نکنند و مایۀ ایشان چیزی  کنند رو نشمارند، می زیادت آرند، اما کی
گر چه پرياهن کهنه   دیگر است در باطن نه در ظاهر. و اگر چه بزاز پالس فروشد بهینه چیز باز خوانند و توانگر
نشود. اما او سزای در پوشد، درویش نشود. و درویش گرچه صد جامۀ نفیس نیکو عاریتی در پوشد توانگر 

زیند،  آنست کش پرستند و فرمان اوست تا حد بندگی کوشند و ظاهر بتلبیس گزارند و بباطن در جهان دیگر می
  اىل آخره.

گفت: جذبة من جذبات الحق تزنی علی عمل الثقلني یک کشیدن که دل تو با او نگرد، ٭ بوالقسم نصر آبادی 
  از کردار جن و انس و هم وی گفت برین لفظ. خري دارالسالم.یعنی به محبت و معرفت و صحبت، ترا به 

ذرهٔ از آن مه ٭ گفت با پسر خود در وصیت: که چون جهانیان در اعمال کوشند، تو در چیزی کوش! که و حالج 
٭ گفت: و بری و پری باشد. گفت: آن چیست؟ گفت معرفت! القصه. بوتراب نخشبی و به از کردار همه آدمی 

، و ال وال اىل اموالکمشیئی انفع من اصالح خواطر القلوب، ان اللّه ال ینظر اىل اعمالکم، ادات لیس من العب
   اىل صورکم، و لکن ینظر اىل قلوبکم الخرب، االوهی القلب.

وسلم خواص باران یکدیگر بودند با یکدیگر ٭ و علی بکار و حذیفه مرعشی شیخ االسالم گفت: ابراهیم ادهم 
  اند کرت و کمرت بود سخت نیکوتر بود بسر نشود، باری شبهت ز آنابیعت کردند کی 

شیخ االسالم گفت: کی ازین چهار، ابراهیم ادهم و حذیفه کم است کی علی بکار بنزدیک علمامه است از 
دارم کی مرا زود برب!  یفه مرعشی گوید: کی من هر روز بر خدای میذابراهیم ادهم. شیخ االسالم گفت کی ح

دارید، دیرستی تا ترا برب  نیا در خواب مرا گفتند: حذیفه! آن چنان که توئی، ارما دیدن تو دوست نمییعنی از د
  دستی.

  شیخ االسالم گفت: یعنی نظر من و حکم من در خود بپسند
  انشد نا لبعضهم:

 صدیق بال عیب عزیز وجوده
 

 و ذکر عیوب االصدقاء قبیح
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ویرا ازان بد بريون آرد یعنی در غرور افگند و  ر طاعت! افکندهشیخ االسالم گفت: کی وقت بود مرد را د
بعجب شود در خود و ریا جوید از خلق، و بآن از حد بر گذرد. و وقت بود کی در شغل افگند یا در مصیت، ویرا 

د بريون آرد، در غفلت مشغول کند، و نظارهٔ خود در وی دارد کی خداوند است هر چه کند و خواه از آن نیکو می
  تواند، و ویرا است 

در زیر این هر دو نکتیست کی ایمن بودن در ٭ گوید: انکسار العاصني خري من صولة المطیعني. اما و یحیی معاذ 
هر دو غرور مکر است، کی تو حککم او دران ندانی و عاقبت خود دران نشناسی، مگر دلري نباشی کی اللّه 

معصیت وی می روند و مگویند: سیغفر لنا، این خود ما را بیامرزند، کی کند از قومی که دلري وار در  تعاىل گله می
  رود؟  هیچ چیز نیست در گناه برت از حقري داشنت آن. در حقارت آن منگر، دران نگر، که با کی می

پنداشتم، کی گناه از من فراست سهل بود. تا بجای آوردم کی آن ازو  می گوید: تا می٭ شیخ بوبکر زقاق مصری 
ست و از قضا و قدر وی است پشت و بازوی من بشکست، یعنی که من چه دانم کی آن گناه بر من چرا کرد؟ فرا

تا مرا خجل و  حجت گريد و مرا به آن فرا گريد، آنرا کی بر من، و مرا چرا فرا زان گذاشت؟ و دیو بر من گماشت
و دیو بر ایشان مسلط نکند. و ما کان له متأسف کند و آنگه عفو کند. یعنی او دوستان خود را آزمایش نکوشد، 

آیه «منهم المخلصني علیهم من سلطان اال عبادک    ».۲۱سره سبأ 
 ،وگر چه عفو کند به آخر». ۴۲سوره حجر آیه « إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

جرب است نهان، که او داند. فالحکم للّه العلی  ر که ویرا در آن حکم ورنیکوتر آن باشد کی خود بکوشد مگ
  الکبري. اما: 

المرعشی من قدماء مشایخ الشام، له احوال حسان و کالم جمیل فی الصدق والمعامالت من  حذیف بن قتادة
  ٭ مات فی سنه و مائتني.عیوب االفعال. صحب سفني الثوری 
ازیشان. یکی ة اللّه گوید: ده سال با صوفیان صحبت کرد و فایده دارم شیخ االسالم گفت، کی شافعی رحم

  گفتند: الوقت سیف. ددیگر گفتند: ان من العصمة ان ال تقدر بان ال تجد.
وفیانند، کی همه خلق فرا عطاء او رفتند، و این قوم فرا او رفتند و صتر خلق  ٭ گوید: عاقلشیخ بوالحسن نوری 

عطا و دادهٔ او راضی گشتند، و این قوم ببدل وی بهیچ چیز راضی نبودند و آن نه صحبت او جستند، و همه ب
بخود جستند و کردند، کی چیزی دیدند و چشم فرا او شد، دیگر هم ازیشان بیفتاد، و آب همه دریشان بشد. همه 

همه عالم و اینان فراذات رفتند و جزو ندیدند و خلق فرا صفات رفتند و بصفات از موصوف راضی گشتند 
براینان و هر که داناتر منکرتر، که آنک خود نداند عاجز است، کی نه منکر دانا بود. مات الشافعی فی سنه اربع و 

  مائتني.
شیخ االسالم گفت: کی اگر انکار عالم نیستی و رعونت مدعیان نیستی و نفس بیقرار آن نیستی، ازین کار نشان 

  نیستی.
  کی: من المتقدمني شیخ االسالم گفت

گفت که  پدر وی ذررا تابعني است در کوفه مذکر بوده، وقتی این عمر، ذرراکوفیست زاهد و قدیم است،  عمرذر
بود کی بر زبان تو. گفت: دیگران  گوید، آن جواز نمی گویی، کس دیگر می ای پدر! چون این همه سخن که تو می

ی گوید نوحه ار معصیت زده گوید گرم آید و غنا از گویند بتکلف، پدر تو کار افتاده در آن مانده، ک بزبان می
  مطرب عاشق خوش آید پدر ترا چیزی افتاده سخن او بازان افتاده، و آن دیگران از سر زبان.
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 ، واشارت از مشاهدتعاشق گرمرت آیدشیخ االسالم گفت: کی نوحه از معصیت زده خوش آید و غنا از مطرب 
  درست آید و توحید از فانی راست آید

٭ بی زاد در بادیه رفنت روا بود؟ گفت از زاهد و متوکل چون شیخ االسالم گفت: کی پرسیدنداز عبداللّه مبارک 
  عبداللّه ابن بکري مروزی روا بود.

المعروف بابراهیم مورجه الهروی کنیه ابواسحق شیخ االسالم گفت کی ابراهیم رباطی شاگرد  :ابراهیم رباطی
بهراة. وقتی در سفر بود ت توکل از وی گرفته و بدر رباط زنگی زاده، بر گورست ابراهیم ستنبه بود و طریق
رفتند. ابراهیم ستنبه گفت رباطی را: که با تو هیچ معلوم هست؟ کی وی مردی متوکل  بابراهیم ستنبه در راه می

  بود، و هیچ بر خویشنت زاد بر نگرفتی.
 ابراهیم با تو هیچ معلوم هست؟ گفتم نه. پارهٔ رفت باز گفت:ابراهیم رباطی گفت: هیچ چیز نیست با من. پارهٔ ب

توانم  دیگر برفتند باز ایستاد و بنشست گفت: راست بگو، کی هیچ است یا نه معلوم؟ کی پای من گران شد نمی
کشم. گفت: اکنون  رفت رباطی گفت:با من تاء چند از شراک نعلني هست، که چون نعلني بگسلد دران می

توانم رفت، کی بیشی بنهادهٔ وی آنرا  گفتم نه. گفت: پس بینداز کی آن معلوم است کی بنمیبگسسته هست؟ 
بینداخت در کراهت عظیم، و برفتند و همه راه ابراهیم رباطی در خشم و در شتاب، که تا دوال یگسلد تا ویرا 

ده، همه همچنني آخر مرا بگویم و بیغار کنم. قضا را یکی بگسست دست فرا کرد که بريون کشد دیگر دید افتا
  گفت: کذا من عامل اللّه بالصدق.

قوم شرط در داشتی که فتوح نبود، ارسه روز در نگذشتی، ایشان هیچ چیز بنه نهادندی. وقتی از سه روز در 
گذشت گفتند: چه شاید بود، بنگرید کی چی معلومست؟ کی این از آن سبب بود. بنگریستند نیافتند، آخر گفتند: 

آخر گفتند: نیک بجویید، کی البد سبب افتاده یید، کی البد سبب افتاده باشد. بنگریستند نیافتند، نیک بجو
اند مشایخ  باشد. بنگریستند جوز دیدند در خانه، بريون انداختند. در ساعت در فتوح بگشاد و این بسیار کرده

  »اند آزموده«
یز براید، در صحبت معلوم نباید و خدمت باید، کی کی همني درین چ شیخ االسالم گفت: کی سه چیز یاد دارید:

  معلوم داشنت خیانت است، و رستی صحبت تباه کند، و خدمت نا کردن سود نکند و در زیارت در بندت 
٭ ٭ مرا گفت، کی عبدالواحد بن بکر از متأخر انست، شیخ االسالم گفت کی بوعبداللّه با کو  ابراهیم اطروش

د یعنی فت:که رکوهٔ صوفی کف صوفی باید، و بالش او دست او، و خزینۀ او بایگفت، که ابراهیم اطروش گ
  حق.

شیخ االسالم گفت: کی هر که برین بیفزاید، کار فرادست خود دهد، کی دران درماند. گفت: اربهانه نیستی، کس 
چه بود؟ گفت: را با نیافت این کار زندگانی نیستی.گفت: وقتی صوفی با دنیا گشت، او را گفتند: کی سبب 

رفتم گفتم کی سوزن باید. چون بدست آمد گفتم: چیزی باید کی  سبب سوزنی بود: گفت چگونه؟ گفت: بسفر می
آوردم گفتم: که کنف در دست نتوانم گرفت، رکوهٔ بدست آوردم. گفتم حماىل نتوانم دران آویزم، کنف فرادست 

  از آن بایست سوزن بود. کرد، رفیق بدست آورم، فراهم پیوست تا اینجا این همه 
    ٭.انشدنا االمام االبراهیم الخواص 

 لقد صح الطریق الیک حقاً 
 فان وردا لشتاء فانت کهف

  

 

 فما احد بغريک یستدل
 وان ورد المصیف فانت ظل

  

  والشیخ االسالم لنفسه



  

٣٠ 

 یا قاطع االرض تبغی العیش فی تعب
 ابغ االمور بعز النفس ممتنعاً

 

 

 ت فی طلبماذا علیک اذا اجمل
 ان االمور بمقدار علی سبب

  

کن فی الدنیا کانک غریب، الخرب. حسن اسالم المرء ترکه ماال یعنیه، الخرب. قال ابوتراب النخشبی: اذا تواترت 
علی احد کم النعم، فلیبک علی نفسه، فقد سلک به غري طریق الصالحني. و قال الشبلی: کل نعمة تغفلک عن 

  .اللّه فهی نقمة ال نعمة

  من المتقدمني ابراهیم بن سعد العلوی الحسینی
کنیه ابواسحق از قدمیان مشایخ است از اهل بغداد، صاحب کرامات ظاهر، نظري ابراهیم ادهم. شیخ االسالم 

بن گفت: هزار و دویست واند شیخ شناسم ازین طایفه، درین طریق دو علوی شناسم از مشایخ، یکی ابراهیم 
  کرامات. ددیگر حمزهٔ علوی صاحب کرامات. سعد العلوی صاحب سخن و

  ابن ابراهیم بن سعد استاد بوالحارث اوالسی است، سید بوده از مشایخ.
شیخ االسالم گفت: کی وقتی بوالحارث اوالسی، در اول ارادت و ابتداء کار خود، بخانه خاگینه خورده بود، 

پای نهاد بر آب، و بوالحارث گفت: دست بیاور!  رفت یاران خود. بابراهیم سعد رفت، و وی در راه می رستی بی
تو دست بوی داد، پای وی در آب فروشد. ابراهیم گفت: پای تو در خاگینه آویخته است مطالباً بهذاالمر. گفت 

  طالب نه، رو از خلق عزلت گري! و فراغت دل جوی! و کرد کردگار! و رفت بر آب و بوالحارث را گذاشت.
٭ از نظريان مشایخ موصل بوده است از متقدمان و بزیارت بوده ببغداد. بشر حافی : از میهنان فتح موصلی

اوست و فتح بن علی الموصلی در سنه عشرین مأتني برفت از دنیا درآن سال کی قعنبی برفت، پیش از بشر حافی 
ه من چیزی کردند گفت: الهی! دانی ک در کویها. آن قربانها دید کی می رفت . روز عید اضحی میبهفت سال

ندارم کی ترا قربان کنم، من این دارم پس انگشت نهاد بگلو و بیفتاد، بنگریستند برفته بود و خط سبز پیدا شده 
  بر گلوی وی.

بخانۀ جنید، و آن بشر در فت ٭ آمد و گشیخ االسالم گفت:وی سید بود در توکل و زهد، وقتی بخانۀ بشر حافی 
بشر را گفت: اگر چیزی خوردنی داری بیار: طعام آوردند، وی پارهٔ بخورد سرت است کی وی پیش از جنید بود، 

گویند فتح امام متو کالنست لیک طعام برداشت و بربد. بشر  و باقی در گلیم نهاد و بربد. دخرتکی بود گفت: می
رست آموخت کی توکل درست شود هیچ چیز زیان ندارد. شیخ االسالم گفت: کی تجرید د گفت: او در شما می

  شود ملک سلیمان معلوم نبود. کی تجرید درست نشده بود آستني افزونی از سردست معلوم بود.
از طبقه ثانیه است از قدیمان مشایخ خراسان، کنیت او ابونصر. شیخ االسالم گفت:  و فتح شخرف المروزی:

ن فتح نیامد، سیزده سال بود ٭ گوید: از خاک خراسان چواو با قبا رفتی بر رسم لشکریان. عبداللّه احمد حنبل 
گفت با خود.  نزع رفنت بود چیزی میخوردی. در  آوردند، آن می از بغداد قوت نخورد از انطاکیه ویراسویق می

شستند، بر ساق وی دیدند  گفت الهی! اشتد شوقی الیک، فجعل قدومی علیک. چون ویرا می گوش داشتند می
  الفتح للّه. نوشته برگ سبز برخاسته برآویخته از پوست

و سه بار وی  نوشته گویند که سی من دیدم آن٭ گوید: کی من حاضر بودم، شیخ االسالم گفت، که ابراهیم حربی 
  هزار مرد مات ببغداد النصف من شوال سنه ثلث و سبعني و مائتني. رحمه اللّه علیه. اند قرب سی نماز کرده



  

٣١ 

  بن حارث الحافیو من طبقه االوىل بشر 
بونصر است نام بشربن الحارث بن عبدالرحمن بن عطا بن هالل بن  –م گفت: کی کنیت وی شیخ االسال

عبداللّه المعروف بالحافی. اما مست در علم ظاهر و حدیث و زهد و ورع. گویند اصل وی از مرو است از دیه 
سنه و عشرین و مائتني، پیش کرد آواد مقیم بغداد بوده و آنجا برفته از دنیا، روز چهارشنبه ده روز گذشته از محرم 

  از احمد بسالها. وی خواهر زاده علی خشرم بود، بافضیل عیاض صحبت کرده.
شیخ االسالم گفت: کی ویرا مه داشتند از احمد حنبل، تا آنکه کی آن وقت مخلوق گفنت افتاد، وی در خانه 

  ؟ بنشست و احمد پای در پیش نهاد، ویرا گفتند: بانصر! چون که بريون نیایی
سخن کوی، دین را و اهل سنت را. گفت: هیهات! احمد حنبل در مقام پیغامربان ایستاده کی چون او توان کرد؟ 

  ما را طاقت آن نیست. ویرا سخنانست در معامالت و زهد و توکل.
  شیخ االسالم گفت کی وی گفت: ما اعظم مصیبة من فاته اللّه انشدنا االمام لبعضهم:

  یلک ملکها و فقدک مقرون بکل هوانهواک هوای الدنیا و ن
 کذبتک ما قلت الذی انت اهله

  

 

 بلی لم تجد ما فوق ذاک لسانی
  

  و لالمام لنفسه
 ایعلم بالفوت من فته
 و یشهدنا غیک موجوده
 شهود الوجود فوات الوجود

 

 

 فعلم الفوات ال هل الوجود
 تعاىل وجودک عن ذالشهود
 یعز بذاک صفاء التصود

  

ريان ٭ صحبت کرده و از نظیم البلخی از قدیمان مشایخست استاد حاتم اصم و با ابراهیم ادهم شقیق بن ابراه
مرد زاهد «کنیت او ابوعلیست از اهل بلخ بود  و بروی زیادت بوده در زهد و فتوت.ویست در روزگار روی، 

  بر طریق توکل رفتی مسافر بود و نیکو سخن و وی از مشاهري مشایخ خراسانست.» بود
کنید؟ گفت: چون یابیم شکر  یخ االسالم گفت: کی وقتی با ابراهیم ادهم گفت: که شما در معاش چگونه میش

  کنیم و چون نیابیم صرب کنیم. 
ما چون یابیم ایثار کنیم و کنید؟ گفت:  کنند. گفت پس شما چون می میشقیق گفت: سگان خراسان همچنني 

  چون نیابیم شکر کنیم.
هم بوسه بر سر وی داد و گفت: استاذ توئی! و گویند شقیق نیکو اعتقاد بود اما پسری داشت گویند که ابراهیم اد

محمد نام، مبتدع بوده و مخلوق گوی. و شقیق باول صاحب رای بوده، صاحب حدیث گشت، سنی پاکیزه 
  .شاگرد زفر، ویرا حرفست در تفسري قرآن: و من یومن باللّه یهد قلبه وی گوید! الرضا والتسلیم

شیخ االسالم گفت: کی اسحق حافظ گفت، کی علی عیسی مالینی کی شکر قهندزی گفت، محمد بن المنذر 
  عبداللّه جهبانی گفت، کی شقیق بلخی گفت: امام بود، در قهندز بهراة کی رجاء

چه خواهم ام، و ندانم کی  ترسم کی از گناه کرده، یعنی که دانم کی چه کرده کی من زگناه ناکرده، بیش از آن می
  کرد؟ 

  ٭ مه است از ازان شقیق و سلمشیخ االسالم گفت: کی سخن زقاق 
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  و من طبقة االوىل الحارث بن اسد المحاسبی العنزی
ابومحمد و یقال کنیه ابوعبداللّه، از علما و مشایخ بزرگ قدیمست بعلوم ظاهر و علوم اصول و معامالت و 

اب رعایتست و وی استاذ بغدادیان بود، او از اهل بصره بود، و او را تصانیف است مشهور از آن کت اشارات،
  ببغداد برفته از دنیا در سنه ثلث و اربعني و مائتني پس احمد حنبل بدو سال. 

حارث گفته: من صحیح باطنه بالمراقبة واالخالص، زین اللّه ظاهره بالمجاهدة و اتباع السنه. و هم وی گفت: 
  له السبیل اىل سنی المقامات.یفتح  من لم یهذب نفسه بالریاضات ال

سلموا احوالهم: حارث المحاسبی و الجنید و رویم  ٭ گوید: اقتدو الخمسة من شیوخنا و الباقونبوعبداللّه خفیف 
قال الحارث: صفة العبودیة ان ال ٭ النهم جمعوا بني العلم و الحقایق. و و ابن عطا و عمر و بن عثمان الملکی 

  تعلم انک ال تملک لنفسک ضراً و ال نفعاً. تری  لنفسک ملکاً و
شیخ االسالم گفت: کی حارث محاسبی کتاب معرفة تصنیف کرده بود هنوز تحریر نکرده بود، و بريون نیاورده، 

ست؟ نگریست. مرد فرا درآمد کس نبود از شاگردان وی گفت: کی با شاگردان نمودن در پیش نهاده بود، درآن می
اهد که مسئله پرسد. گفت: درای! درشد گفت: آن معرفت غیبی که در غالفست آن حق خو گفت: مردیست که می

حق حق است بر بنده. آن درویش گفت: که حق او حق است بر بنده، یابنده است برو؟ بشتاب جواب گفت: 
ش وغندد بر بنده. حارث گفت: نه حق بنده است برو دروی و او میاست بر بنده، پس چون عطا است بر بندهٔ 

  گفت: ازو بیداد نیاید.
گوید: که او ما را  شیخ االسالم گفت: یعنی که او نستاند و کانوا حق بها، وابتغوا ما کتب اللّه لکم. واسطی می

  کند کی ما بر او داریم، نه به آنکه او بر ما دارد، در حقیقت همچنني نیست. بآن مطالبت می
  کسی نشان، که حق و حقیقت یکیست. الهی! ارا بر که حقست که جز ز تو نیست، از چه

    کل له و به منه فاین ىل

 

 شییٔ فاوثره فطاح لسانها
 

  و من طبقه االوىل ابوتراب النخشبی
شیخ االسالم گفت: که نام وی عسکر بن محمد بن الحصني است از اجلۀ مشایخ خراسانست، بعلم و فتوت و 

و بوعبید بسری  اتم اصم بلخی، استاذ بوعبداللّه جلی بود،صحبت کرده با ابوحاتم عطار بصری و ح دتوکل و زه
٭ سید بوده در بادیه بمرده، در نماز باد سموم او را بسوخت، مرده بر پای بماند یکسال و بر پای بپوشید و 
گفتند: کی سباع او را بگزید و دران برفت در سنه خمس و اربعني و مائتني، درآن سال کی ذوالنون برفت از 

  از اقران ویست و جزوی.دنیا، 
یکی شیخ االسالم گفت: کی بوتراب باسیصد رکوه دار در بادیه شد، دو تن باوی بماندند، با درویشی برفتند، 

  ازان بوعبداللّه جلی، ددیگر بو عبید بسری، و دیگر همه بازگشتند.
. و هم وی گفت: نیست از وی گفت: که عارف او بود کی هیچ چیز او را تريه نکند، و همه چیز بدو روشن گردد

بینی و بني اللّه عهدان ال امد عبادات چیزی با منفعت تر از صالح خواطر دلها. کان ابوتراب النخشبی یقول: 
  یدی اىل حرام اال قصرت بدی عنه.

و بوبکر زقاق گوید: در کعبه از اللّه حاجت خواستم مرا روا کرد، آن بود: که خواستم کی مرا حالل ده، چنان 
م کی هر لقمۀ که نه حالل بود، دست من بآن لقمه وادهان من نرسید، و بوتراب گوید: چون اعراض اللّه رهی شد

  را همراه شد، زبان او در اولیای وی بطعن ور دو انکار دراز شود.
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  سئل ابوتراب عن صفة العارف فقال: هوالذی ال یکدره شییٔ و یصفو به کل شییٔ 
  کی زمني بسرپد، و در زمني و آسمان نرودو حصری گوید: که صوفی آنست 

  و من المتقدمني بوحاتم عطار
و از مهینان مشایخ بوده، عراقیان  است بو سعید خراز و جنید» و استاد«نخشبی بوده است از استادان ابوتراب 

ند او اول اند گویند: که از اقران بوتراب بوده است و باوی سفر کرده است، و گوی و شامیان او را بزرگ داشته
کسی است کی سخن گفت از علوم اشارت، چون صوفی دیدی بامرقع فوطه گفتی: یا سادتی قد نشرتم اعالمکم 

  و ضربتم طبولکم، فیالیت شعری فی اللقاء ای رجال تکونون.
کی مردی فرا در سرای بوحاتم عطار شد در یزد، گویند کی محمد وهب بود ابویعقوب شیخ االسالم گفت: 

گوید: کی اللّه! بو حاتم در باز کرد و بريون افتاد، و  بزد وی گفت: کیست؟ گفت: درویش است کی می الزیات در
  گوید: اللّه! روی نهاد در خاک و پیوسته فرا پای وی افتاد گفت: و کس مانده کی می

ی فراوی گفتید: بود شبلی بخواب دید ک بودند و آئني بود و فسق بسیار میشیخ االسالم گفت: وقتی بغداد آراسته 
شبلی آن باز گفت. ویرا گفتند: کی ما نیز گویی که الّله، ما همه بغدادیان بسوختید.  کی ار نه آن بودی کی تو می

  گویید: اللّه نفساً بنفس. هم گوئیم کی اللّه. گفت: شما می
  گویم اللّه حقاً بحق. قل اللّه ثم درهم: و من می

 قیقة الحق شیٔ لیس یعرفهح 
  

 

 لمجردفیه حق تجریداال ا
  

گویند کی یکی،  آویزند، و این قوم می گویند کی یکی، و از صد هزار در می کی همه خلق میشیخ االسالم گفت: 
  گریزند قل اللّه ثم ذرهم: و از نشان خود می

 اال کل شییء ما خال للّه باطل
  

 

 و کل نعیم ال محالة زایل
  

عید زیادی گوید: کان ابوحاتم العطار ظاهره ظاهر التجار و باطنه باطن گوید: السیاحة بالقلوب. بوس و هم بوحاتم
ناگاه برو درآمد پريی. سخت براحت شد، سخن فرا افگند و سخن  هيلعاالبرار. وقتی خاىل نشسته بود کی خضر 

گفت: اولیا همیشه سیصد و شصت تن باشند: چهل  گفت کی دوستان اللّه چنداند، و تربیت آن چگونه می می
شان ابرارند، آورده از آن نقبااند، و سه ازان نجبااند، و یکی ازیشان غوث باشد، مهینه قطب زمني و زینهار ازی

اللّه تعاىل بزمني ازو باشد، و وی زینهار خلق باشد، هر گه کی غوث برود از دنیا، یکی از نجبا غوث سازند بجاء 
قبا بنشانند، و یکی از ابرار اوتاد سازند، و یکی از اولیا او، و یکی از نقبا نجبا کنند، و یکی از او تاد بمقام ن

ابرار سازند و یکی از عامۀ خلق بمقام اولیا رسانند، و هر گه بمقام دیگر اطالع افتد، بروی منکر گردند چنانک 
  موسی بر من منکر شد.

ه او کیست کی من از بوحاتم ازان پر فزع شد، فرا خضر شد گفت: کگفت کی جوانی درآمد پر هیبت  و سخن می
  ترسم؟ گفت: او چنان است او برادر منست الیاس. وی می

  سری بن المغلس السقطی رحمه اللّه
٭ بود و ٭ شاگرد معروف کرخی از اقران حارث محاسبی و بشر حافیکنیه ابوالحسني، استاذ جنید و آن بغدادیان 

و حقائق احوال .ووی  بزبان توحیدن گفت: ٭ بود و گویند اول کسی است، کی در بغداد سخگویند خال جنید 
اند بیشرتی بوی نسبت  شیخ ایشان در وقت خویش، سید وقت بود و ایشان که از طبقۀ ثانیامام بغدادیان بود 
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کنند از مشایخ، بامداد روز سه شنبه برفته سیوم ماه رمضان سنه ثلث و خمسني و مائتني و پس نماز دیگر دفن 
  کردند.

أیت اعبد من السری اتت علیه سبعني سنة ماری مضطجعاً اال فی علة الموت. شیخ االسالم گفت قال جنید: ما ر
باال فرو آید چون مرغی پرواز کنان، تا دىل بیند که درو شرم بود و حرمت، کی سری سقطی گفت: که معرف از 

  آنجا فرود آید.
ان ملسو هيلع هللا ىلص: و قال رسول اللّه  است، مراهبستاخی و والیت هشیخ االسالم گفت: که حرمت و هیبت و تعظیم با  

  کالم النبوة االوىل، اذا لم تستحی فاصنع بما شئت، الخرب
   و قال: الحیا من االیمان و انشد رجل من خزاعه: 
 اذا لم تخش عاقبة اللیا ىل
 فال و اللّه ما فی العیش خري
 و یعیش المرعما استخیی بخري

 

 

 و لم تستحیی فاصنع ما تشا
 ا ذهب الحیاو ال الدنیا اذ

 و یبقی العود ما بقی اللحا
  

که بوعبداللّه با کو گفت، بو طبیب فرخان گفت، کی جنید گفت، که سری گفت: بدایة المعرفة شیخ االسالم گفت:
  تجرید النفس للتقرید الحق و هم وی گفت: من تزین للناس بما لیس فیه، سقط عن عني اللّه عز و جل،

  من طبقه االوىل

  ضرویة البلخی رحمه اللّهاحمد بن الخ
صحبت کرده بود، و با حاتم اصم و  ٭کنیه ابوحامد، از مهینان مشایخ خراسان بوده از بلخ، با بوتراب نخشبی 

گوید: که ابراهیم ادهم گفت: التوبة هی الرجوع اىل اللّه بصفاء السر. و احمد را ٭ دیده بود. وی ابراهیم ادهم 
للّه عز و جل. از نظريان بایزید و با حفص است، بنشا بور آمدگی به حج کتاب است درجات المقبلني علی ا

رفت و ببسطام رفت بزیارت بایزید در سنه اربعني و مائتني برفته از دنیا پیش از احمد حنبل بساىل کمرت. فرا 
٭ گفتند: که مه دیدندی ازین طبقه؟ گفت ندیدم کس مه از احمد خضرویه بهمت و صدق باحفص حداد 

  احمد را گفت: مرا وصیتی کن! گفت: امت نفسک حتی تحییها.ال. کسی احو
آمدند، و نه حالوة صحبت، از  شیخ االسالم گفت: که احمد خضرویه گوید: کی نه لذت طاعت مرا صافی می

ادم داشتم با او، تا آنگاه کی بیعت بستم اللّه، و خود را فرا اللّه سرپدم گفتم: که رضا د بس داوری کی خود را می
و نفس را بدوزخ، و بیعت از نفس بستدم که بدوزخ خواهی رفت و بخواهند سوخت ترا، یعنی رضا دادم بهر 

آنگاه طاعت حالوت گرفت و محبت لذت. و قال احمد بن خضرویه: الطریق واضح و الحق  چه وی گفت:
ابنده است،فما التحري بعد هذا الیح، والداعی قد اسمع، فما التحري بعد هذا اال من العمی، راه روشنست و حق ت

اال من العمی، راه روشنست و حق تابنده است و داعی خواننده است نیوشنده، حريان نماند پس ازین مگر 
  نابینا.

شیخ االسالم گفت: که اللّه پرستیدن از بیم دوزخ، داوری نفس داشنت است با وی، و خویشنت کشیدن است. و 
رسنت. تو او پرست کی گفت پرست و سزاست گپرستیدن است و نفس را ن پرستیدن او از امید بهشت خود را

چنانکه خواهد تابندگی درست آید. قال عبداللّه بن منازل: ال تکن خصماً  او کند هپرستیدن و رضاده بآنچ
رحمه اللّه تعاىل قال اللّه عز و  ٭لنفسک علی الحق، و کن خصماً للحق علی نفسک. قال ابوحمزة البغدادی 

  عن الجاهلني، والنفس اجهل الجاهلني، وهی احق ان تعرض عنها. : و اعرضجل
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کتب یوسف بن الحسني الرازی اىل الجنید فقال: ال اذا اقل اللّه طعم نفسک بان ان دقتها اال تذوق بعدها خرياً 
  ابداً.

طلبد، و   روزی میشیخ االسالم گفت: که مومن و صادق همواره بهر اللّه با نفس خود بجنگ بود و از وی بهرت
گراید کی فالن وقت به بود  خود و وقت و دل خود بر میحکیم و نیکو دل وقت سنج بود، کی همواره روزگار 

کند  و خود را حق و حظ نجوید.  اکنون برت، و زیادت را متقاضی بود، و حق او همی همواره از خود طلب می
  البن داود االصفهانی لنفسه:

      راتق ىل ابداًکن محسناً او مسیئاً

 

 تکن لدی علی الحالني مشکوراً
  

  یحیی بن معاد الرازی التمیمی الواعظ
کنیت ابوزکریا، بنشاپور برفت در سنه ثمان و خمسني و مائني شیخ االسالم گفت: کی بوعبداللّه با کو مرا گفت، 

ام بدیدار علما و  ر رفته٭ گفت: که در صد و بیست شهکه بکران بن احمد جیلی گفت، که یوسف حسني رازی 
معاذ رازی، وی گفت: انکسار العاصني احب اىل  ، چون یحییام قادرتر بر سخن حکما و مشایخ، هیچکس ندیده

  من صولة المطیعني.
ایم، کی ما را نماز  گویند کی ما بجاء رسیده اند کی می شیخ االسالم گفت: کی فرا یحیی معاذ گفتند: کی قومی

  اند. اند، بسقر رسیده و رسیدهنباید کرد. گفت: بگ
اند: قومی اصحاب خلوت و  روند بسخن و فعل، سه قوم و هم یحیی گوید: کی ایشان کی درین طریق می

اند، از خلق ستوده در جهان وی جهانیان. ددیگر قوم از محبان داعیان اندر سر کوی. و سیم قومی دیگر  ضیق
ایم، زندیق  اند، تا آنجا کی گویند کی ما از پیغمربان به ایم و مه پندارند کی در کاریم در خرق شریعت و سنة می

  شوند تمام.
و هم وی گفت: المحبة العمل بطاعة المحبوب. و هم وی گفت: کی زاهدان غرباً دنیااند و عارفان غرباء آخرت 

خود بسته  و هم یحیی گوید: کی او قوم دوست بود، دل ایشان در خود بسته، کسی که کسی دوست بود. دل در
دوسرت بود و هم وی گفت: که هر که با دوست جز دوست بیند وی دوست ندیده است. شیخ االسالم گفت کی: 

  ام یک سواره فریاد بتو از پنداره من بماندم بر یک نظاره خود نظاره گشتم یکباره در میدان نظاره
 اشغل الناس فی امور
    و حاجتی فیک یا اىل!

 

 بني خوف و من سرور
 ال تکلنی اىل غروران 

  

گویم کی بر قدر منزل انبساط منزل توان و  و هم گفت: کی بر قدر انبساط منزل توان. شیخ االسالم گفت: که می
اند، در زمني باکس موانست نکنند. یحیی گوید: کی حقیقت محبت  هم یحیی گوید: که اهل معرفت وحشی اللّه

د گوید: المحبة میل بال نیل. بوخری دمشقی گوید: اذا سقرت آنست کی به بر نیفزاید و بجا بنکاهد. و جنی
  المحبة اذهلت. از خود باز ماند و بیخود گردد.

  و من طبقة االوىل بایزید بسطامی
شیخ االسالم گفت  که نام وی طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان. جدا و سروستان گوری بوده مسلمان شده و 

االسالم گفت: ٭ دیده بود. شیخ و با حفص و یحیی معاذ و شیقیق بلخی  تاحمد خضرویه اسبایزید از اقران 
استاذوی کردی بود، پهلوی وی در گورست ببسطام بایزید درخواست که گورمن فروتر ازان استاذ من برید حرمت 
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وی  استاذ را، و بایزید صاحب رای بوده در مذهب، لیکن ویرا والیت کشاد، کی مذهب درآن بادید نیامد، وفات
و نیز گفتند که در سنه اربع و مائتني، ولیکن در سنه احدی و ستني در سرت «در سنه احدی و ستني و مائتني بود 

   »است.
بایزید گفت: من لم ینظر اىل شاهدی بعني االضطرار، و اىل اوقاتی بعني االغرتار، واىل احواىل بعني االستد راج، 

عني االجرتا، واىل نفسی بعني االر زاء فقد اخطاء النظر فی. و قال واىل کالمی بعني االفرتا، واىل عبارتی ب
  ٭ لم یسمع ال بی یزید حکایة احسن منها.ابوعثمان الغربی

اند، یکی آنست کی وی گفت: شدم  شیخ االسالم گفت: کی بر بایزید فراوان دروغهاء گویند، از آنچه برو شاخته
می حقیقت درست  .در شریعت کفر است و در حقیقت بعد خیمه زدم بر عرش. شیخ االسالم گفت: این سخن

کنی بفرادید آوردن خویش، حقیقت چیست؟ برسنت از خویش حقیقت خود درست کن، برابر گفنت کفر است. 
گوید: اگر عرش بینم ملحدم، ور شدم خیمه زدم، کجا شدی؟ توحید بد و یگانگی می درست کنی وا  ٭حصری 

دن. جنید متمکن بوده، او را لوچ و پوش نبوده اوامر و نهی بزرگ داشته، و کار از باید نه فرا رسی به رسیدن می
  اند. اصل در گرفته، از آنست کی همه فرقت ویرا پذیرفته

او را گفتند: وطن تو تا کجاست؟ گفتا آه زیر عرش! یعنی منتهاء همت من و غایت نظر من، و آرام جان من و 
م، کی اللّه گفت موسی را: کی غریب و من وطن تو. جریری: گفت کی عجز سرانجام کار من آنست، کی ترا گفت
گویند. کی وی سید عارفانست خود رندانست سید عارفان او است. ار پس از  از دریافت یافتنست و این که می

  گوی بوسعید خراز است. عربی، ار پس از اهل این کوی میگوی احمد  آدمیان می
٭ هر دو فرامن گفتند، کی بومعشر معروف گفت، کی بوبکر و اسحق حافظ داشگراالسالم گفت: کی بوبکر شیخ 

کرد قعقعه از استخوان صدر اوی  ٭ کی بایزید در مسجد نماز می حفید گفت، کی جد من گفت عباس حمزه 
٭ گوید: کی بایزید بدر مرگ شنیدند از هیبت حق و حرمت و تعظیم شریعت. بوبکر واسطی  آمد و می بريون می

هرگز یاد نکردم ترا مگر از غفلت و هرگز ترا  ذکرتک االعن غفلة، و ما خدمتک االعن فرتة.فت: الهی! ما گ
  نرپستیدم مگر از سر فرتت. این بگفت و برفت قال ابویزید: کفر اهل الهمة اسلم من ایمان اهل المنه.

ی بایزید گفت: کی چهل سال در دریای و قال: ابعد الخلق من اللّه اکثر هم اشارة الیه. ابوموسی دبیلی گوید ک
  اعمال غواصی کردم، چون بر آن بر گذشتم، بر میان خود زنار دیدم، لشیخ االسالم لنفسه:

 طلبتکم خمسني من حجة
 

 

 اذا بوسطی فیه زنار
  

 الناس یقولون اسناد الحکمة وجودها و انا اقول: اسناد ابو موسی الدبیلی من اصحاب ابی یزید قال ابوموسی:
الحکمة قبولها. ابوموسی گوید شاگرد وی که بایزید گفت: که اللّه تعاىل را به خواب دیدم گفتم: را بتو چونست؟ 

  گفت: از خود فروتر آی و رسیدی.
شناخت  را آنست، یافت را عزیز است. حالج گوید: که راه با او یک گامست.  شیخ االسالم گفت: راه فرا اللّه

  در گذشتی باو رسیدی.شیخ االسالم گفت از خود 
شیخ االسالم گفت: که قاضی ابراهیم باخرزی مرا گفت: کی اللّه تعاىل بخواب دیدم گفتم: خداوندا بنده بتو کی 

  رسد؟ گفت: آنگاه کی او را هیچ مانع نماند، کی او را از من وا دارد.
از خویشنت بمرباد! ته بخویشنت یشنت شیخ االسالم گفت: در دعا فرا درویشی از یاران خود: که اللّه تعاىل ته بخو

از خویشنت بمپوشاد! محال بود که چیزی آید و ترا از و بپوشد. چون چیزی ترا ازو بپوشد، چون پدید آید آن 
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چیزی برسد.چون خویشنت از خویشنت بپوشد، در غرور بمانی جاوید. ال تقطعنا بک عنک، دعاء ابوبکر صدیق 
  رضی اللّه عنه.

تو شومست، گر همه ٭ گوید: که هر چیزی که ترا ازو مشغول کند. بر : کی با سلیمان دارانیشیخ االسالم گفت
  نگرند. شنوند و یکجا می و پدر تو بود. شیخ االسالم گفت: که خاصۀ او از یکجا می مادر تو بود،

! عبداللّه است شیخ االسالم گفت: که قصه هم اینست، که آنجا کی نشان دهند نۀ! و آنجا که نشناسد آنجا بی
یاب در میاب! بسطامی را پس  راست، ایذ راز عبداللّه دیگرست فهم از دریافت بیگانه است، یافت آشناست، می

مرا گفتند، ای پري! چه آوردی؟ گفتم: درویش بدرگاه ملک شود ویرا  مرگ بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت:
  گویند چه خواهی؟ نه گویند چه آوردی؟ 

م گفت که علی شریفی مرا گفتا: کی بر ما به نیشاپور عجوزی بود عراقیه نام درویش. از درها سوال شیخ االسال
کردی برفت از دنیا بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت: مرا گفتند چه آوردی؟ گفتم: آه همه عمرا مرا باین در 

گوید، از وی باز شوید. توفی علی  یگویند کی چه آوردی؟ گفتند: راست م حوالت کردند کی خدا دهاد! اکنون می
  شریفی فی المحرم سنه ست و ثلثني و اربع مائه، و دفن بجنب االمام یحیی بن عمار رحمه اللّه.

من ربه. خري نساج را پس از  ٭ را پس مرگ بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت: لم ار للعبد خرياًفضیل عیاض
شما باری »پلیدک، نجس«از این چکار، ازین دنیای بچلوی  مرگ بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت: ترا

  برستم.
داد، چه شد حنیفی! گفتم: از کدام وقت ٭ گوید: کی بر دیری بر گذشتم گفتم: ای راهب! جواب سری سقطی

کدام خادم دیدی،  اینجا هستی؟ جواب داد: کی سی و سه سال. گفتم: پر این سی و سه سال چه یافتی؟ گفت:
  ملکی بیامد، و ازو ترا بازار ملوک چه کار؟ که از خانۀ

شیخ االسالم گفت: با بیگانگی صحبت درست نیاید، پیش بشناس، و پس صحبت گري! با یزید گوید: که یاد من 
  او را نصیب من است ازو و غفلت من نصیب او است از من.
خرت بهره نیست، بهرهٔ او در آیرا در تو است ازو. وشیخ االسالم گفت: دنیا بهرهٔ او است از تو، و آخرت بهرهٔ 

دنیاست. سخن علی ابن ابیطالب: که مرا اختیار دهند که مسجد رو، یا خواهی در بهشت من در مسجد روم، که 
از من، و بهشت بهره، من است ازو. و بایزید گوید: الهی! فردا دست من در دست فقريی  مسجد بهرهٔ او است

و من با او از تو گویم، و بهشت فرا دیگران ده! بسطامی را گفتند: کی عارف ازو ده، کسی که به من از تو گوید، 
  هیچ محجوب بود؟ گفت: که او خود حجاب عارف است ازو محجوب چون بود؟ 

کی کس سامان فرا عارف واند، در هفت آسمان و زمني پوشیده ترا از ،شیخ االسالم گفت: کی او بنگدازد
اند، و حق حجاب عارف. هر کس حجاب دارد، تاش نشناسد عارف  شحجاب خویعارف نیست، مریدان 

  حجاب او دارد تاش نه بینند.
شیخ االسالم گفت: قدس اللّه روحه: که بوسعد محبوری مرا گفت: کی بونصر ترشیزی گفت، که بوزرعۀ طربی 

بخاری گفت.  ٭ گفت که سلمۀحداد نیشابوری  ٭ گفت، که بوعثمان حريی گفت: کی باحفصگفت، که مرتعش
خرب و من حاضر بودم کی شاگردی از آن بایزید پرسید ویرا: که مرید مه یا مراد؟ گفت: المرید و المراد و الکی 

بالکل. برق السن مخربه، و شررنا مسعرة، فالکل عن النطق اظهار و الاستخبار و الحد و الرسم، و هو الکل 
  االسالم گفت: و هو الکل بالکل بالکل.االظهار عن النطق اسرار، و هو الکل بالکل. شیخ 
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٭  که بوتراب نخشبی٭ گفت، که با حفص شقاق گفت، شیخ االسالم گفت: که بوسعد مالینی گوید که حصری 
را گفتم: که قرب و بعد چیست؟ گفت: قرب بعد است و بعد خود چون نام خویش  بسطامی گفت، کی بایزد

  است. تامل دهشت است و معرفت حريت.
سالم گفت: بیندیشیدن درو دهشت است، و دهشت نقصان است، و معرفت حريت است و حريت تمام شیخ اال

  حرية.گوید: التفکر فی ذات الحق جهل و االشارة شرک، و حقیقة المعرفة  ٭است. ذوالنون
شیخ االسالم گفت: نه حريت ازوست، که حريت دوست، و حريت دو است: حريت عام است، آن حريت الحاد 

  ست، دیگر در عیانست، آن حريت یافتنست.و ضالل
  انشدنا االمام لغريه

 بعدک که منی هو قرباک
 ال یفرق االوصاف ما بیننا

    

 

 افنیتنی منی بمعناک
 ان قلت ىل ما کنت ایاک

  

  و من طبقة االوىل

  باحفص حداد نشابوری الزاهد
سالم، و گفتند کی کنیت دیگر داشت ابو شیخ االسالم گفت: نام با حفص، عمرو بن سلمه، و گفتند: کی عمرو بن 

و از نیشابور است از ربه کورداباد بر در » و گفتند:کی نام وی عمر و بن سلمه است و این در سرت«محرز 
٭ بوی نسبت کند  ٭ است و شاه شجاع پري بوعثمان شیخ موملجهان.  یگانۀ نیشابور، روی استاد نشاپوریان بود

م سید. شیخ االسالم گفت: کی وی نمونۀ جهان بود در وقت خود، اللّه تعاىل ورافرا از ائمه این قو» یگانه بود«
  ٭ گوید: کان ابوحفص نوراالسالم و فی وقته.  نمود کی مرا چنني واید بود. و بوعمر و زجاجی

و قال المومل الجصاص الشريازی: اعطی الجنید الحکمة، واعطی شاه الکرمانی الوجود، و اعطی ابوحفص 
خالق واعطی ابویزید البسطامی الهیمان و باحفص رفیق احمد خضرویه است و بایزید بسطامی. شاگرد اال

عبداللّه مهدی باوردی، صحبت کرده با شیخ علی نصرآبادی. مات ابوحفص فی سنة اربع و ستني و مائتني. و 
تند و گفتند کی در سنه تسع و اند در سنه سبع و سبعني درآن سال که احمد بن عبداللّه الخجستانی را بکش گفته

  »اند و اللّه اعلم فی وفاته اختالف ستني رفته، و پیشینه بیشرت گفته
قال ابوحفص: حرست قلبی عشرین سنة ثم حرسنی قلبی عشرین سنة ثم وردت حالة صرنافیها محروسني جمعیًا. 

علم او را بکشد، یا دیوانه کند  شیخ االسالم گفت با حفص احداد گوید: کی هر که درین علم سخن گوید، یا این
  یا حکیم شود.

یا علم او طاقت او نیارد، دیوانه شود. یا خرب او شیخ االسالم تفسري کرد: یا جان او بآن طاقت نیارد کشته گردد، 
  عیان شود حکیم شود این سه را چهارم نبود.

ر دیده و گوشها بربد تا دیوانه شود. و او او که سخن حقیقت دزدیده گوید تا ترا بخود تقرب افزاید اللّه به عقل د
که از یافت گوید، اما از خرب گوید نداند کی او را باید گفت. و کی باید گفت؟ و مردمان را ننگرد، نداند کی دامن 

  .شود آن سخن را ورا بکشدسوخته را نباید گفت، و مطمني را بنواید گفت آن مرد سفاک است او در سر آن 
سپارد و او در میان نه او حکیم شود. اگر خواهی که  خرب می فراستاند و او خود در میان، و می و او که معانی می

گوید در دل نگر دل گواهی دهد که او کیست. با حفص گوید. کی حسن ادب  ایشان را باز شناسی که او سخن می
  وارحه، الحدیث.جلو خشع قلبه لخشعت ملسو هيلع هللا ىلص: ظاهر را عنوان ادبست باطن را از بهر آنکه مصطفی گفت 
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رفت ببغداد آمد جنید پذیره آمد و با حفص پري بود و شاگردان بر  شیخ االسالم گفت کی با حفص به حج می
ورزیدند جنید گفت ویرا: این اصحاب خود را آداب ملوک آموختۀ؟ گفت  می سروی بپای بودند و آداب نیکو

  گوشیدن ادب ظاهر دوستان حق را، از ادب باطنست حق را 
  انشدنا االمام لغريه و

وقل من ضمنت شیاً طویته
  

 

 اال وفی وجهه من ذاک عنون
  

بوعلی ثقفی گوید که با حفص گفت: من لم یزین احواله افعاله فی کل وقت بالکتاب و السنة و لم یهتم خواطره 
  فال تعده فی دیوان الرجال.

ص، از کویان نشاپور، بباحفص آمد با حفص شیخ االسالم گفت: کی با محمد آهنگر بود سید از شاگردان باحف
ده و ازان هیچ مخور و خود را سوال میکن و میخور. بکچند  ویرا گفت، که آهنگری میکن و فرا درویشان می

کند و سوال میکند بجای  فراوی کردند گفتند: که آن حرص وی نگرید، که کار میکرد، مردمان زبان  چنان می
را قبول بخاست دست برو کشادند باحسان. باحفص گفت: چون بجای آوردند آوردند، کی حال وی چونست، وی

  ده. خورد می کنی می آن حال، گفت: هنوز سوال مکن، که سوال بر تو حرام شد، از آنکه می
شیخ االسالم گفت: که وقتی مردی وی آمد، باحفص ویرا گفت ارقصد این طریق داری برو یکچندی حجامی 

نهتد نه از ابتدا فراعارف بتو باز نهند. ارخواهی کن، ورخواهی مکن و باحفص دو بار کن تا نام حجام بر تو 
دیگر راه بگذاشت گفت: پیشني بار چون دست از کار بآن گشت  بگذاشت یک راه بگذاشت بازآهنگری 

  بداشتم، کار دست از من بنه داشت. باوی گشتم تا وی دست از من بداشت پس بگذاشتم.
اسمای «بومزاحم پري بوده سید از مشایخ پارس بوعبداللّه خفیف ویرا یاد کند در کتاب  شیخ االسالم گفت:

  مشایخ پارس، رحمهم اللّه علیهم در سنه خمس و اربعني و ثلثمائه برفت از دنیا، کذی فی التاریخ.
دند باحفص و اصحاب، خالها پاک همی کر شیخ االسالم گفت: کی وی به زیارت باحفص آمد، چون در رسید

  .و چنان بود که چیزی فتوح بوده بود، گویند که ده درم بود. گفتند که باین خالها پاک کنیم
ایم، هم ما را پاک باید کرد، و آنچه فتوح است درویشان را بکار باید برد، کرفها  باحفص گفت: که این ما کرده

امه درپوش! که شیخ بومزاحم در برگرفته بودند که کس در رسید بباحفص، که ای شیخ! خویشنت فرو شوی و ج
گفت: اگر او آن بومزاحم است، کی من شناسم، مرا شاید که او مرا چنني بیند. در وقت ». از پارس«رسید 

بومزاحم در رسید، آن حال بدید سالم کرد، و در وقت جامه بسر بريون افگند، و کرفه برگرفت و در کار ایستاد. 
هانت علیه دینه. و قال ابوالحسن البوشنجی الصوفی: من ذل فی ه نفسه، قال ابوعمرو بن نجید: من کرمت علی

نفسه رفع اللّه قدره، و من عزفی نفسه، اذله اللّه فی اعني عباده. و قال! ابراهیم بن داود القصار: من تعزز بشیء 
  ی ذل نفسه.غرياللّه فقد ذل فی عزه و قال شیخ االسالم: ما اعز اللّه عبداً بعزا عزله من ارید له عل

  انشدنا االمام لنفسه
 من اعتز بذی العز، فذو العز له عز

  

 

 ومن لفتخر بدنیاه، فال فخر و العز
  

  االمر من ههناالمن ههنا. بوبکر زقاق گوید: که این کار کار کسی است کی اللّه تعاىل بجان او مزبلها رفته بود
از نسا، شاگرد باحفص است، هر سال بباحفص  سید بوده از این طایفه محمد علیانشیخ االسالم گفت: که 

چون طهارت بشکستی ، و چیزی نخوردی و بر طهارت رفتیحداد آمدی از نسا بزیارت در راه خواب نکردی 
شدی، بی طهارت بتوانستی رفت اما او نه  اگر او بباحفص میبنه رفتی تا طهارت کردی. شیخ االسالم گفت: 

  ٭ شدی بزیارت.ی شیخ احمد علی شعیب هر سال یکبار به خرقانی شد، شیخ االسالم گفت ک بباحفص می
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چون در شیخ بوالحسن خرقانی شد، شیخ ویرا گفت:  شد در راه گرسنه بود، نان خواست و بخورد. وقتی می
جستی گری مکن شیخ االسالم گفت در مناجاة: آلهی! این چیست، که دوستان  احمد این بار که بمن آیی، در راه

  دی؟ هر که ایشان را جست ترا یافت، و تا ترا ندید ایشان را نشاخت.خود را کر

  و من المتقدمني عبداللّه مهدی باوردی
کرد، و عبدالّله  سید بوده ازین قوم. استاد باحفص حداد است باحفص بباورد شد نزدیک وی ویرا شاگردی می

کرد، وقتی آهن در آتش  که آهنگری میمهدی آهنگر بود، و سبب توبت و دست از کار باز داشنت وی آن بود: 
خواند: المک یومئذن الحق للرحمن، االیه عبداللّه آن بشنید، آن  نهاده بود، نا بینائی بر در دکان بگذشت می

در آهن تافته و برداشت. شاگردا: چه شدی؟ آهن که در دست داشت از دست وی بیفتاد خویشنت دست برد 
  چون رستم برخاست و برفت و دکان بگذاشت. بنگریست آهن در دست خود دید گفت:

  حمدون بن احمد بن عمارة بن زیاد بن رستم
شیخ و امام مالمت بنشاپور: طریق مالمت وی نشر کرده آنجا، اول مسئله بعراق اقصار نیشاپوری، کنیه ابوصالح، 

محمد پیغامربی بودی  ٭ گوید و جنید: که اگر روا بودی کی پس ازبردند و احوال ایشان بگفتند، سهل تسرتی 
   ازیشان بودی.

٭ است و هیچکس از  ٭ داشته و طریقت او استاد عبداللّه منازلحمدون سید بوده عالم و فقیه، مذهب ثوری 
شاگردان وی طریقت وی بنه گرفت چون ابن منازل و حمدون گازر صحبت داشته باسلم بن الحسن الباروسی و 

از دنیا  سنه احدی و سبعني و مائتني برفتدر ٭ رفیق باحفص است ٭ و علی نصر آبادی بابو تراب نخشبی.
  و گوروی به حريه است، گفتند بسنه ثمانني و مائتني برفته واللّه اعلم.  بنشاپور،

شیخ االسالم گفت حمدون گازر گوید: که نفس خویش بر نفس فرعون فضل ندهم. امادل خویش، بر دل وی 
  فضل دهم.

نه آنست کی بر شریعت نیائی کی مالمت آنست: کی بر نفس خود  »مالمت«هب شیخ االسالم گفت: کی مذ
و خود را قبول ننگاری. مالمت نه آن بود که کسی بوی حرمتی کار کند، تا او را مالمت کنند، مالمت آن  نیائی

ندارد، هر  دارد، ببدخلق باک گوشد و صافی می کار اللّه از خلق تا باک بود، و سر خود او را می» در«بود کی 
  گه کی کرد کار تو بتوریا شود، و سخن تو بتو دعوی شود، آنگا سرهنگ بی.

و قال حمدون: من نظر فی سري السلف عرف تقصريه و تخلفه عن درجات الرجال. و قال: من رایت فیه خصلة 
  فال تفارقه فانه یصیبک من برکاته.من الخري، 

من از زندگانی نومید گشتم، روغن آن وارث است. مردی جان کند گفت: چراغ بکشید، کی  حمدون قصار می
فراوی گفت: که مدعی معجب بود؟ گفت: او را خود کردار بود که بآن معجب بود. وقتی در جائی بود مهمان، 

بایست. اهل آن مرد پارهٔ کاغذ بريون انداخت. حمدون گفت: نه روا  میزوان بريون رفته بود، ویرا پارهٔ کاغذ می
ی بر جای کار بردن، نباید که درین وقت کی وی غائب گشت، اجل ویرا دریافت، و من ندانم کی وبود این ب

ادبی و  ماند، آنرا رد کرد، همه سريت و کار ایشان برین قیاس بود. اکنون قوم اباحت و تهاون شرع و زندقه و بی
  اند، کی مالمت باش. حرمتی بر دست گرفته بی

م بن الحسن و سالم، گفتند کی کنیت وی بوعمران بود از قدیمان مشایخ نام وی سل ابوالحسن الباروسی
  نشاپور، از استاذان حمدونگازر و مستجاب الدعوه بود. وی گوید:
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و کل موضع تری فیه اجتهاداً با تباع السنه و مجانبة البدعة،  الیظهر علی احد شییء من انوار نور االیمان اال
  ة خفیة.ظاهراً بالنور فاعلم ان اثم بدع

شیخ االسالم گفت: عبادات فراوان و لیکن از نور ایمان هیچ چیز نیست براینان. و گفت: از تاریکی باطنست 
  تاریکی ظاهر.

منصور بن عمار کنیه ابوالسری از اهل مرو بوده، اصل او از دندانقان بوده، و گفتند از اهل باورد و گفتند که از 
از واعظان. سخن وی در موعظه و تذکري. و وی از حکماء مشایخ است، و نیکو سخن اهل پوشنگ و ببصره بود 

  ویرا سخنان نیکوست در معاملت.
شیخ االسالم گفت: پس مرگ ویرا بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت: مرا بنواختند و مراد در آسمان هفتم 

  گوی!  وستان و فریشتگان من میگوی و با د گفتی، است با من می منرب نهادند و مرا گفت بر رو آنجا از من می
هیچ کی توبت اشکسته بود بازگشته، او را گفت: منصور عمار وقتی برنائی دید، توبت بر دست وی کرده بود، 

بگرفت وحشت آمد برگشتی! الطریق شتی و نهج  ۱گویم مگر تاسا ندانم جز آنک همراهان اندک دیدی در راه،
  الحق واحد سبق المفردون.

  وىل من المتقدمنيو من طبقة اال

  احمد بن عاصم االنطاکی 
کنیه ابوعلی و یقال ابوعبداللّه، و این درسرت از قدیمان مشایخ ثغور است، از اقران بشر حافی و سری و حارث 

  ٭ و گفتند کی فضیل عیاض دیده بود از استادان احمد بن ابی الحواری ٭.محاسبی 
شد.و هم احمد گوید. امام هر عمل علم است،  و خاىل دانیشیخ االسالم گفت: که وی گفت. ای کاشک تو باز

گوید. انما اموالکم و اوالدکم فتنه و نحن  و امام هر علم عنایت و هم احمد عاصم گوید. کی اللّه تعاىل می
  خواهیم. نستزید من الفتنه، و ما از فتنه زیادت می

الصالحني فی الجوارح و خالفنا هم فی بادی گوید. کی وی جاسوس دل بود. احمد عاصم گفت و افقفا آنصر
  الهمم. و احمد بواحواری گوید که وی گفت. من اول الرضا.

د وی ببغداد بوده صوفیست محدث. استاد عثمان بن سعی محمد بن منصور الطوسی: شیخ االسالم گفت
عید خراز از سید وسالدارمی است و از وی روایت کند، و استاد بوالعباس مسروق است و بوجعفر حداد مهني و ب

  ٭ از علماء ظاهرستو استاد جنید 
شیخ االسالم گفت: اسحق حافظ مرا گفت، که بوالفضل باعمران گفت، که بوبکر دقی گفت کی بوبکر زقاق 

کرد و  که محمد منصور طوسی گفت: که در طوف بودم، مردی طواف می ٭ گفتمصری گفت، که بوسعید خراز 
نگرستم در زاری او آخر گفتم: آن گم شدهٔ تو  گم شدهٔ من با من ده! من می گفت خداوند! آن زارید و می می

عیش داشتم بازو بس خوشی وقتی در بادیه تشنه مانده بودم بیگانانه گفتم: کی تابستان است و  :چیست؟ گفت
م اکنون بادیه، اکنون آب از کجا آرم، هالک شوم. در ساعت میغ برآمد، و باران در استاد عظیم، چنانکه گفت

  هالک شوم از غرقاب چون با خود آمدم آن نیکوئی مناغذ شده بود.

                                                 
  تاسا: بمعنی اضطراب، اندوه، مالمت  - ۱



  

٤٢ 

کی مرا چرا بنه شناختی؟ که در قدرت من تابستان و زمستان یکی شیخ االسالم گفت: کی او را عقوبت کردند، 
گوید: که از بود در قدرت پري و جوان نبود، کی بود توان بود، کار فراخ بود ویرا فرمان بود. و هم بوسعید خراز 

  محمد منصور پرسیدند از حقیقت فقر، گفت: السکون عند کل عدم، والبذل عند کل وجود.
اربعة اشیاء: علم یسوسه و ذکر یونسه و ورع یحجزه، و یقني  و هم وی گفت: یحتاج المسافر فی سفره اىل

  یحمله.
فری روی فرا منزل، هر که ازین چهار شیخ االسالم گفت: که همه عمر بسر نشود ازین چهار چیز، که تو خود در س

کند. و  عصمت و حفظ اللّه تعاىل: علم کی رایض تو بود، که ترا راست و نرم می چیز مجرد است ضایعست بی
بهر نشایست ننگری. و یقني  یادی که مونس تو بود، تا در تنهائی وحشت نگريد، و ورعی که باز دارندهٔ تو بود، تا

  ا با پس نمانی، و در هر چه بی، بزندگانی بی، نه کراهت. و وجد که مرکب تو بود، ت
گفت با جمع، یکی گفت: مالمتی نه سخن ما است ما این که ایم؟ وی  و هم این محمد منصور وقتی سخن می

  هیچ میغ. شیخ االسالم گفت:  عند ذکر الصالحني تنزل الرحمه. در ساعت باران در استاد بیجواب داد: 
، و من رضی من من الدنیا بالدنیا فهو معلونین طایفه بمکه بوده، وی گفت! من رضی مردیست از علی عکی

العلم فهو مفتون، و من رضی من الزهد بالثناء فهو محجوب، و من رضی من الحق بشیٔ مادون الحق کایناً من 
  کان فهو طاغی.

دل تو رسد، که دل تو ازو باز شیخ االسالم گفت: تو دانی که دنیا کدامست؟ مادنا من قلبک فالهاک هر کو ب
  پوشد، آن دنیا تو بود، هر چیز که ترا ازو مشغول کند، آن فتنۀ تو باشد.

باشد، آگاهی چه  آنکه از عالم بعلم راضیست مفتونست، علم سريت راست، علمی که ترا سريتی ندهد فتنۀ تو
  .بکار؟ که بان کار کرد نبود، آگاهی که ترا بکار ناید ترا فتنه باشد

  فی مناجاته
، که آگاهی همه شغل است، و در دانش بمبند، که دانش همه در دست، و تا رهی الهی! مرا بر آگاهی فرو مگذار

بخود است، چوی خشک و آهن سر دست، و او که از زهد بثنا راضیست محجوب است و نیم درم در کنف 
  صوفی کنز است. شیخ االسالم گفت، که:

  محمد بن یوسف بن معدان
یزید بن عبدالرحیم البنا الثقفی الصوفی، کان دقیق الکالم حسن العمل، توفی سنه ست و ثمانني. از قدیمان  بن

٭ اصفهانی است. سهلاصفهانست، کنیت او ابوعبداللّه، کی وی پیشني کس است در صباهان صوفی استاد علی 
  ، او را تصانیف هاست.گویند  که عبدالرحمن مهدی بزیارت وی فراوان شدی، او را عروس الزهادگویند 

کتاب بستان العارفني، و کتاب السنة فی االعمال، و وی مذهب احمد داشته است و سلف سنی بوده. و وقتی 
محمد یوسف رازه البنا گفت پیش علی سهل صباهانی: که من در فتح موصلی شدم. فتح مرا گفت: من از تو 

  مشغولم، اللّه ترا از من مشغول کناد!
گاه بود، چرا نه بحق پرستش او گرفتار بود؟ استاد علی را گفت:  علی سهل استاد را، که فتح از در خواندن، مرد آ
  گوئی؟ زبان ازدهان بريون کن، زبان بريون وی بوسۀ بر زبان وی داد. شیخ االسالم گفت که: راست می
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  عبدالواحد زید
د بوالحسن هریوه بود، و بوالحسن استاد استا اما مست از ایم ببصره بود از شاگردان حسن بصری است،

  بوعبداللّه مغربی بود این عبدالواحد زید سید بود حکیم، ویرا د رحکمت معامله سخنانست نیکو و بسیار.
باید تا خدمت  کی از عبدالواحد زید پرسیدند: کی ازین دو مرد کدام مه؟ او که زندگانی می شیخ االسالم گفت:
    اهد تا او را بدید. گفت: او که آرزومند خو کند، یا او که رفنت می

 یا روح و من تحیی الحیوة به
  

 

 ال حی بعد سوی من انت محیاه
  

  هـالصوفی ـةالطبقه الثانیه من ائم

  ری رحمه اللّهـمنهم سهل بن عبداللّه التست
این قوم و علماء  و هو سهل بن عبداللّه بن یونس بن عبداللّه بن رفیع است، از یگانگان ائمهکنیه ابومحمد، 

ایشان سید و زاهد وقت خود بوده ببصره، صاحب کرامات ظاهر عظیم، و سخنگوی از علوم اخالص و ریاضات 
امام ربانی که اقتدا اقتدار را شاید، که در احوال قوی بوده اما در سخن ضعیف، شاگرد ذوالنون  و عیوب افعال.

٭ و جز ازو و از طبقه دیگر از بوعبداللّه سالمی ستاد ٭ و صحبت کرده با خال خود محمد بن سوار. امصری 
، از اقران جنید و جز ازو. اما پیش از جنید برفته از دنیا، فی المحرم سنه ثالث و ثمانني و مائتني گفتند: مشایخ

  کی سنه ثالث و سبعني و مائتني در سرت است
آنست که ترا علم دهد و توفیق عمل  شیخ االسالم گفت که از سهل پرسیدند کی نشان بدبختی چیست؟ گفت:

ندهد، و عمل دهد و اخالص ندهد، کی عمل کنی بیکار کنی، و یافت و صحبت دهد با نیکان و ترا قبول دل 
ندهد. شیخ االسالم گفت: کی بعلی خطیب مرا گفت، که بوعبداللّه بوذهل گفت: فرا عتبۀ غسال گفتند ببغداد 

بختی چیست؟ گفت: نشان نیک بختی آنست، کی ترا فرا خدمت کند و ترا بوده: که نشان نیک بختی و نشان بد
  آنست که ترا فرا خدمت کند و حاضر نکند. حاضر کند. و نشان بدبختی

که عتبه غسال گفت: بدبختی بدوست نرسیدن بشناخت، نه بدوزخ بختی بدوست پیوسنت نه  شیخ االسالم گفت:
  ببهشت رسیدن.

ان نیست بدبختی روشنرت از روز برتی، که هر گه نه در زیادت ای در نقصان. و شیخ االسالم گفت: کی هیچ نش
  کل وجد الیشهد له الکتاب والنسة فباطل. سهل گوید

و سهل گفت: که فتنه سه است: فتنۀ عام از ضایع کردن. و فتنۀ خاص از رخصت و تاویل جسنت. و فتنۀ اهل 
ی تاخري کند بوقت دیگر، یعنی ضایع کردن. وقت. شیخ االسالم معرفت آنست: کی حق ویرا در وقت الزم کرد، و

  ابن الوقت است نه این االمل.  کی صوفی»گفت«
للمریدین والتمکني الهل  ولیاء والمعوناتاآلیات للّه عز و جل والمعجزات لالنبیأ والکرامات لال و قال سهل
  الخصوص.

نني والمعلوم للبهایم. و قال االعمال: بالتوفیق والتوفیق من مقال الضرورة لالنبیاء والقوام للصدیقني والقوت للمو
اللّه عز و جل و مفاتیحا الدعا والتضرع و قال ابن سالم عرفت سهال سنني من عمره، کان یقوم اللیل علی فرد 

  عز وجل و هو علی تلک الحالة. رجل حتی یصبح یناحی ربه 
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٭ قال حدثنا احمد بن بقاعن اسحق بن ایوب، قال سهل بن ازی اخربنا شیخ االسالم قال حدثنا ابن باکویة الشري
  مادمت تخلف الفقر فانت منافق.عبداللّه: اول هذا االمر علم الیدر که و آخره علم الینفد. قال 

  این اسحق ایوب شاگرد سهل بود ویرا سخن است و حکایات در خرب وی روایۀ ابن باکویه.
سال بود دوبار ویرا تغیري افتاد در شصت سال. سهل گوید درویش  االسالم گفت: که ریاضت سهل شصتشیخ 

  که از دل وی شريینی چیزی از دست مردمان فراستدن نیفتد از وی هرگز فالح نیاید.
سهل  نیکو. بوده از قدیمان مشایخ بصره است ویرا سخن استمحمدبن سوار خال و استاد سهل است سید 

بتو گویم. سهل مقتدا است، وی هفت  ش با تو گویم، و کی گویایم از آن توگوید: آلهی! مرا برهان ده، کی خامو
زاریدی که مرقع بمن در  گفتی و در خال می ساله بود که مرقع پوشید بشب نه خفتی هفت ساله، با خویشنت می

بالء وقت آن او را  پوش! پريی آمده ببصره، خال ویرا گفت: کی مرقع در وی پوش؛ که او را نه وقت دعویست،
  است. خال ویرا هفت ساله مرقع پوشید. 

و قال سهل فی قوله عز وجل: واجعل ىل من لدنک سلطاناً نصرياً، قال لساناً ینطق عنک الینطق عن غريک 
که اللّه پدیدار آورد خلق را بکرم، آنگاه فرمان داد برحمت، » گوید«تفسري سهل است. و سهل است. تسرتی 

  ضات.آنگه ندایش داد بتفصیل ریا
سهل شصت ساله بود وی گوید: که از فرهیونده ال اله اال اللّه درست نیاید. سهل گوید که شبی خوش شده بودم 
بصحرا بريون شدم کی نفس زنم، همه ستاره آسمان نوشته بود: کی اللّه اللّه. سهل گوید کی شیطان از خفتۀ گرسنه 

  گریزد.
  صرب. مسلمانان یکافری که نزدیکرت؟ گفت ممتحن بی پرسیدند: که ازشیخ االسالم گفت: کی از سهل 

در سهل زاهد امام خود، طشت دید زرین پر آتش پیش او، و عودتر دران  ٭ گفت: وقتی درشدبوعبداللّه سالمی 
سوزان چون بدید بدیوار باز افتاد از کار بشد. چون باز بخود آمد، سهل ویرا گفت: چه شدت مگر منادمت ملوک 

  خلوت که ملوک خاىل باشند در ایشان در مشومگر که نشایی. را نشایی؟ در 
در طلب بمريد، اش » ار«جوید، ارش دوست یافت، اش نور یافت  سهل گوید: طوبی او را کی دوستان او می

  شفیع یافت.
سالها بر خلق وبال بود و خلق بیماران بدعاء وی نیک  -شیخ االسالم گفت: که سهل تسرتی بواسري داشت

  دانی چرا؟ او خلق را شفیع بود، و خلق را نه بخصومت بود.  .شدند می
مردی بر سهل آمد و گفت: حال  برمن تنگ است و فرزندان دارم. گفت: هیچ پیشه ندانی؟ گفت دالىل دانم 
کرد در عطاران. گفت چرا اکنون نکنی؟ گفت چیزی ندارم. گفت درین شهر بسر خرما فراخست بشو! لختی در 

آور، او رفت و آورد. سهل پارگکی خاک از آن موضع خود برداشت و دران افگند، و سر آن  چرمینه کن بمن
  و بفروخت همه غالبه شده بود، مرد توانگر شد. ! بردو بوی داد گفت: برو بفروشبپوشید 

 شیخ االسالم گفت: کی بونصر ترشیزی گفت مرا، که آن بواسري سهل از چه بود کی ویرا چندان والیت بود؟ من
   .گفتم ویرا: که سهل والیت ازان علت یافته بود ازان حد

  احمدبن وهب
٭ است اندر مسجد شونیزیه ابوجعفر، ببصره بود، بابو حاتم عطار صحبت کرده و استاد ابویعقوب زیادت کنیه 

  .گفته: ای فقري اشتغل عن قوته فهو غنیبوده، در روزگار سنه سبع و مائتني برفته، یا پس آن باندک. وی 
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الزیادت از یاران بشر حافی بوده، و سری و حارث محاسبی از اقران جنید بود، و با یکدیگر احمدبن وهب 
  اند، و پیش از جنید برفته، و جنید گوید: فقدنا علوم الحقایق بموت احمد بن وهب، و اللّه اعلم. سخن گفته

  ابوریشعباس بن حمزه النی
زه مردی بزرگ بود و از ایمۀ است از متقدمان با ذوالنون صحبت ابوالفضل. شیخ االسالم گفت: که عباس حم

کرده و بایزید و جز ازیشان، جد بوبکر حفید است امام است، و عباس حمزه در سنه ثمان و ثمانني و مائتني 
  برفته از دنیا در ماه ربیع االول پیش از جنید. 

ت، که بومعشر معروف گفت، کی بوبکر حفید گفت، شیخ االسالم گفت عظم اللّه برکته، بوبکر داشگر فرامن گف 
  که جد من عباس حمزه، کی ذوالنون گفت: لو علموا ما طلبوا هان علیهم ما بذلوا.

ال ابتهج بک سروراً و قد کنت اخطر ببالک حني رزقتنی و هم عباس حمزه گوید، که ذوالنون گفت: کیف 
گذشتم کی  ید. من بتو چون شادنه بم کیس بر علم تو میاالسالم. و در روایت دیگر حني جعلتنی من اهل التوح

       کی: توحید کردی. شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحهشایم کی مرا از اهل 

  عباس بن یوسف الشکلی
او بر نواید  کنیت او ابوالفضل است از مشایخ قدیم بغداد بوده وی گفت: هر که باللّه مشغول، از ایمان بوده،

شیخ االسالم گفت: هر که امروز باو مشغول ای فردا درو  ز اللّه مشغول از نفاق او بر نیاید رسید.رسید و هر که ا
اند  اند باو درو مشغول مشغول، و هر که امروز ازو مشغول، فردا ازو مشغول ای محجوب. فی شغل فاکهون. قوم

  نخود و غري او ازو وانشد:
 محلک منی محل الفواد

 و لذتهااشتغلت فلبی عن الدنیا 
    و ما تتابعت االجفان عن سنة

 

 و شغلی بحبک یا من انادی
 فانت و القلب شییٔ لیس یفرتق
 اال وجدتک بني الجفن والحق

  

  عباس بن الشاعر االزدی
یت او ابوالفضل عباس بن الشاعر االزدی، یگانۀ مشایخ شام در وقت خود زبان نشاگرد ابوالمظفر کرمانشاهی، ک

  .نیکو و فتوت ظاهر
شیخ االسالم گفت که من یک تن دیدم کی ویرا دیده سید بوده، شیخ بوالقسم بوسلمه باوردی خطیب ٭ و خانه 
عباس به رمله شام بوده، و وی شیخ شام است. بوسعید مالینی ٭ حافظ گوید: کی بر بالني شیخ عباس بن شاعر 

کنم، برپای کنم کی بروم و نپایم  چون گفت: مرتددام ندانم کیبودم و او محتضر بود گفتم: چونست حال تو؟ 
بود در گستاخی، و اگر ایذر بودن اختیار کنم ترسم کی در ازرو و مقصر آیم، اگر گویم کی برب،  ترسم که دلريی

ترسم کی دعوی داری بود و اگر گویم که باز گذار، ترسم کی کراهت دیدار بود، و صحبت درست نیاید، منتظرم تا 
  د. شیخ بوسعید گوید: بريون آمدم، او در وقت برفت، و انشد:خود چه گوید و چه کن
شیخ االسالم گفت: که مالک دینار محتضر و طاعةً ٭ و قلت لداعی الموت اهالً و مرحباً  ولو قنت ىل مت سمعاً

 کندند در بصره، بایست، و آن آن وقت بود، که جویها می بود گفت: الهی! دانی که زندگانیم نه جوی کندن را می
اربگذاری ترازیم، وار بربی بتو آیم، در وقت برفت. ان صلواتی و کی در بصره جویها بسیارست. پس گفت: 

  نسکی و محیای و مماتی للّه رب العالمني.
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گفت: که این قوم یعنی دوستان او ور ازیند و باوزیند، و اور امريند و باو خیزند، کی منافق و همه شیخ االسالم 
ورند و خود را زیند، و مومن و دوستان او آنرا خورند تازیند، و باوزیند. و او رازیند، واللّه خلق آنرا زیند تا خ

  اعلم.

  و من الطبقة الثانیه ابوحمزة الخراسانی
گفتند کی اصل وی از نشاپور بود از محلۀ ملقاباد. گفتند اصل وی از گوزگان بود، و با مشایخ عراق صحبت 

ه، و پیش از وی از دنیا برفته، و بابوتراب نخشبی ٭ صحبت کرده و سفر، و با کرده، و از اقران جنید ٭بود
بوسغید خراز رفیق بوده و وی از جوانمردان این مشایخست، در سنة تسعني و ماتني برفت از دنیا، پیش از جنید و 

  حمزهٔ بغدادی٭نوری، پس خراز و بو
ق را، وقتی در مسجد شهر ری پای تاوهٔ خواست، شیخ االسالم گفت: که شیخ بوحمزه خراسانی سید بوده مشر

کسی دبیقی فراوی انداخت بقیمت فراوان، وی آنرا فرو درید و برپای پیچید. ویرا گفتند: این چه بود که کردی؟ 
الاخون المذهب گفت: من در مذهب باین چند پای تاوه توانستی خرید که آن یمانی بود. جواب داد گفت: 

  خیانت نکنم.
قیمت  نبوده دنیا دریغ داشنت و آنراالم گفت: التصوف والتصرف الیکون. تصرف و تصوف بهم شیخ االس

کی آن نهادن. مرد را از تصوف بريون برد پاک، چنانک موی از آرد. کی تصوف نه دنیا دست بداشنت است، 
ی دریغ نداری، و صوفیان خوش که اگر ملک دنیا دارد، ازان تو از وبهره، زاهدانست تصوف بادتیاتها ونست، 

چون داری آنرا قیمت ننهی، و اندوه، بران نخوردی، و اندوزه نکنی، و گر همه دنیا یک لقمه کنی و در دهان 
درویشی نهی، نه اسراف باشد، کی در نشایست اللّه تعاىل بکار بری و بدهی. اللّه تعاىل از دست تو چندان ترک 

سته. الدنیا مدرة لک فیها غربة. کسی گفت: کی دنیا همه کلوخ دنیا نخواست، کی از دل تو ترک دوستی آن خوا
  است، ترا ازان کلوخ گرد.

شبلی گوید: کسی که در دنیا زاهد شود، او باز نمود اللّه را که آن بمن قیمت داشت، ار دنیا را به اللّه هیچ قیمت 
انگشت و محسوب   ب ایشان بنهبودی، فرا دشمنان خود ندادی، او همه فرا نمروذ و بحت نصر داد، و از عذا

فامنن نکرد، و همه دنیا فرا سلیمان و ذوالقرنني داد و از ثواب و درجه ویرا محسوب نکرد و بنه انگشت گفت: 
  دار، هرگز فرا تو نخواهم گفت: که توام چیزی داد.  او امسک بغري حساب، خواهی بده و خواهی نگه

رسنگ و رد وی بود رفنت، از وی پرسیدند: هل یتفرغ المحب اىل اند: کی حمزهٔ خراسانی هر سال هزار ف کفته
شییٔ سوی محبوبه؟ فقال ال، النه بالء دایم، و سرور منقطع و ارجاع متصله ال یعرفها االمن با بشرها. و انشد: 

عند القیه اوجع شیخ بوالحسن مالکی گوید: کی شیخ بوحمزهٔ یقاسی مقاسی شجوه دون غريه و کل بالء 
ی گفت: ساىل بحج رفته بودم در راه ناکام، فرا چاه افتادم، در بادیه دو تن بگذشت بر سر چاه. گفتم: خراسان

کی یاری خواهم، باز گفتم که نخواهم و چیز نگویم. ایشان سر چاه سخت کردند و رفتند. شريی آمد و پای فرو 
جیناک بالتلف من التلف، فمشیت و انا یا با حمزه! الیس ذالمحسن نچاه کرد و مرا بر کشید هاتفی آواز داد: 

  اقول:
 نهانی حیائی منک ان اکتم الهوی
 تلطفت فی امری فابدیت شاهدی

 ىل بالغیب حتی کأنما تراءیت
 اراک و بی من هیبتی لک وحشة

 

 واغیبتنی بانهم منک عن الکشف
 غایتی واللطف یدرک باللطف اىل

 انک فی الکفتبشرنی بالغیب 
 فتؤ نسنی باللطف منک و بالعطف
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 وذاعجب کون الحیاة من الحتف    و تحیی محباً انت فی الحب حتفه
  

   وان و هو مات بمکه: االمام ال بی عقال بن علوان المغربی من اهل قريوانشدنا 
عقدت علیک مکمنات خواطری
 ان الزمان عدا علی فرا دنی

 بوجه مساة مانا یوما
 حمی بانک عالم بمصالحی

 

 

 تک حقوقاعقد الرجاء فالزم
 علماً بانک عاطفی تحقیقا
 اال سلکت به الیک طریقا
 اذ  کنت مأمونا علی شفیقا

  

  و من طبقه الثانیه ایضا من المتقدمني شیخ ابوحمزه
شیخ االسالم گفت کی وی  ٭ نام وی محمد بن ابراهیم است.البغدادی الیزاز، و هو من اقران سری السقطی 

از وی روایت کنند، علماً حدیث، چون محمد بن سالم الجمحی و خري نساج و و همه بزرگان اندکی  ببغداد بود،
  ٭ ایشان.بوبکر کتانی 

٭ کند و از رفیقان بوتراب  بت باحسن مسوحین اوست و نس٭ و از قرینا وی صحبت کرده بود باسری سقطی
صحبت کرده و پیش از  ٭٭ بوده در سفر. و گویند که از فرزندان عیسی بن ابان بوده، و با بشر حافی نخشبی 

٭ از استادان جنید بوده و عالم ٭ برفته در سنه تسع و ثمانني و مائتني پس بوسعید خراز جنید و بوحمزه خراسانی 
  ده از طریقت بشر حافی.بقرأت و طریقت او نزدیک بو

کردی سخن رفتی در مجلس، احمد بوی اضافت  شیخ االسالم گفت روزی از احمد بن حنبل چیزی پرسیدند و
روزی چیزی پرسیدند احمد گفت شیخ بوحمزه را: اجب یا صوفی! بگوی یا صوفی! شیخ االسالم گفت، کی 

گفت، که محمد بن احمد آملی گفت، کی بوبکر کتانی گفت، که شیخ بوحمزهٔ بغدادی ٭ شیخ بوعبداللّه با کوی 
م گفت: که از یافت تو بر اندیشم از گفت: لوال الغفلة لمات الصدیقون من روح ذکر اللّه و قربه. شیخ االسال

علم خود گریزم، بر زهرهٔ خود برتسم، در غفلت آویزم. و گفت: وقت بود که کسی مراد هزل و غفلت یکساعت 
  مشغول دارد طمع دارم که از همه جرمها آزادی یابد از بارکی برمن بود، تا طرفی بر آسایم.

گفت: تا ازان بار رود؟  لرحیم اصطخری با سگبانان بدشت میعبداکی چرا : شیخ بوعبداللّه خفیف گفتندفرا 
 وجود، کی بروست دم زند. شیخ االسالم گفت: که لذت و خوشی در طلب است، دریافت خوشی نیست،

   شکند. وله:  دریافت صدمت است، کی ترا فرو می
 وجدانکم فوق السرور

  

 

 و فقدکم فوق الحزن
  

یارد، شگفت نیست، عتاب بازگري، که ایذر جز از گفت نیست، یکی از : ار الهی کسی طاقت تو نو فی کالمه
درماند. حمال از  ماند، آه مادر تو می نماید و یکی از یافت. ای جان آسای موىل! حق رهی از تو بنمی طلب می

و  اندازه از اندوه کشنده تراست، نه از دوست ماللست شکر کشیدن همچنان بماند که از شکار کشیدن. شادی بی
      نه درد است عیب ازین سوست که آهن سردست.  

  وانشد
 حملتم جبال الحب فوقی واننی

  

 

 العجزعن حمل القمیص واضعف
  

  فی مناجاته
  بینیم زده دریک نفس، یا فریادرسی، یا رفتم ای فریادرس!  کوه آتش می
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فرا نیافته از پیش و پس، و آن بقعر دریا رسیدم بیک نفس، یا تو گوی که برای! یا نه دیگر نیست کس نفس را 
  نفس نیست گشته و بس وله

 سفن الوجه التی! بصرتم
 وطف العارف مرتاحاً علی

  

 

 فی الهوی غرقها بحر الوجود
 لوح ما عاینه موج الشهود

  

  ٭٭٭٭
 تحريت فیک خذ بیدی

  

 

 یا دلیالً لمن تحري فیکا
  

  ٭٭٭٭
 نادیت فی بحر الهوی

  

 

 من اخذ به بید الغریق
  

السالم گفت: سبحان اللّه! نه جهانی بود پرحیز و پرمکس و آن همه نیست شد در یک نفس. عارف در شیخ ا
و بروز و زمان افتاده، این جوانمرد ار سخن گوید مسرف گردد، وار خاموش ایستد مشرک گردد. و مقام بداشته، 

  و ارشاد بود، از خود نشان دهد.ارشاد بود مدعی بود، و اگر بگردد منافق گردد، وار نیارد در تفرقت افتد، 
وار ازو گوید بفردانیت در اشارت مشرتک گردد. وار بصفوت سخن گوید با بطال آب و گل معطل گردد، وار  

و جاحد گردد و ار در واسطه بندد، اصل را منکر گردد وار واسطه رد کند، زندیق  نشان و واسطه رد کند، ملحد
  گردد.

بخندد و از خود نشان  و اگر» وار بگرید منافق گردد«خاموش ایستد ناشی گردد وار وار راز دهد مدعی گردد، 
دهد متفرق گردد، و اگر گام باز پس نهد محجوب گردد، و اگر گام فرا پیش نهد، در حريت غرق گردد. پس 

گویند  بود. ار دعا کند گویند دعویست، وار خاموش نشیند عافیت او در آنست: کی بس نبود، و از آنست کی نمی
  که غفلتست، چون کند کی گویند حقیقت است؟ 

شیخ االسالم گفت: کی بواسحق ترازو گر گفته: که سهل محمد سهل گفته در مناجات خویش: الهی! ارت 
بشناسم حريان کنی، وارت نشناسم ویران کنی، وار قصد تو کنم، بر من تاوان کنی، وار باز گردم بیقرار کنی، 

  انم که چون کنی؟ درماندم در تو، هیچ ند
گوید: واعرض عن الجاهلني و نفس جاهلرتین  ٭ گوید، کی حمزهٔ بغدادی گوید، که اللّه تعاىل میبوبکر کتانی 

  .جاهالنست، سزا تر آنست که از وی اعراض کنی
ام وقتی بوحمزه در بغداد از  کند. شاگردان شهادت بر وی عرضه کردند، گفت: شناخته بوحمزهٔ بغدادی جان می

اندیشید، از خود غایب گشت، همچنان فرا رفت ایستاده، چون یا خویشنت آمد، خود را در  قرب اللّه چیزی می
  میان بادیه زیر میل در دید. 

اندیشید، از  از قرب اللّه تعاىل چیزی میشیخ االسالم گفت: که این مه است از آن شیخ علی سقا. که در بادیه 
یزده روز بگذشته بود ویرا گفتند: که از چه بجای آوردی که چندین روز خود غایب گشت، چون باخود آمد، س

بگذشت؟ که کسی نبود که ترا بگفتی. گفت: چون پیش ازان که غایب گشتم از ماه سیزده روز مانده بود، چون با 
  خود آمدم ماه نو دیدم، دانستم که چندان گذشته بود.

  ه اال صدیق.و قال ابوحمزه: حب الفقراء شدید وال یصرب علی
  گفتی: که شکم سري از معلوم است. و هو: شیخ االسالم گفت: که شیخ حمزه شکم گرسنه در بادیه رفتی می
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  حمزه بن عبداللّه
لم یضع علی االرض ست سنني فی الحضر  ابوالقسم العلوی الحسینی،سافر فی البادیة علی التوکل سنني. یقال:

  رکوة و الیفرت فی الذکر.والسفر. و کسان ال یحمل معه فی اسفاره 
شریف محمد بن علی بن زید گفت پسر بوالمعاىل زید عمری نسابه، فرا شیخ االسالم که پدر مرا پنج سال مدام 

گفت: که از وی یک فایده دارم، کی روزی مرا فرستادید، پري بود از صوفیان مرو، شریف  ید میزهر روز  ببو
  نسبت. یعنی تصوف ذره نیابی، یعنی از تجربو ترفعایی، ازین کار گفت: تا از این علوی خویش بکل بريون نی

شیخ االسالم گفت: که چنانست علی بر عرش، او که باو بگوید و باو نبازد، صوفی اوست، ورنه از نسبت چیزی 
ایفۀ صوفیان، یک و نیم . پس گفت ویرا: که هزار و دویست امام شناسم ازین طإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْنیاید، 

علوی شناسم: یکی ابرهیم سعد است. صاحب کرامت و سخن، ددیگر حمزهٔ علوی است، شاگرد بوالخري 
داری، یعنی صوفی را،  ٭ او را یک سخنست وی گوید: که در بادیه آن نگاه باید داشت، کی در حضر میتیناتی

  که صوفی در سفر در حضر است. شیخ االسالم گفت کی:

  حمزهٔ عقیلی شریف
شریف  ببلخ بود زاهد صاحب کرامات، و پدر شیخ االسالم باوی صحبت کرده سالها و او را تعظیم داشتی.

فراز آمد و مرا گفت: هيلع کردم پس مقام ابراهیم، کی خضر  گوید: که در مسجد حرام بودم، دو رکعت نماز می
حکایات بسیار است از فراست و کرامت وی هم حمزهٔ خیز و طواف کن، که بخراسان خود رکعت توان کرد، ویرا 

که پدر من سالها خدمت کرد ویرا، و چون من زادم بهراة دران وقت صحبت خضر بوده شیخ االسالم گفت: 
  والدت و ساعت وی گفت ببلخ: که بومنصور ما را پسر آمد و چنان هن.

  ابوسعید خراز کرم اللّه وجهه
م نوره کی نام بوسعید خراز احمد بن عیسی است بغدادی است و اما شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه و ات

نظري از ائمه قوم واجلۀ مشایخ، ویرا کتب و تصانیف بسیار شاگرد محمد منصور  مست درین طریق، یگانۀ بی
٭ و ٭ است، و باذالنون مصری صحبت کرده و با بوعبداللّه نباجی و بوعبید و سری سقطی و بشر حافی طوسی 
  ان از امامان این طایفه است. گویند او پیشني کسی است که در علم بقا و فنا سخن گفت:جز ز

خود بار خدای جنید است از یاران و اقران جنید  جنید فرا نماید، که وی خویشنت بشاگردیشیخ االسالم گفت: 
صل وی از بغداد بوده و است و ازومه است پیش از وی برفته در سنه سبع و سبعني اوست و ثمانني واللّه اعلم ا

بمصر بوده، در محبت صوفیان بمصر و بمکه بود ایام، و مرتعش گوید: که خلق همه وبال اند بر خراز، که چون 
  از حقایق.سخن گوید در چیزی 

شیخ االسالم گفت: که از مشایخ هیچکس مه ازو نشناسم در علم توحید، همه برو وبالند، هم واسطی و فارس 
  آمد. و جز ازیشان و گفت: که دنیا ار خراز پر بود نیز بسر می٭ عیسی بغدادی 

کنی؟ گفت: خود  کرد گفتند: این چیست که می کرد و بريون می و گویند که از بهر آنرا خراز گویند، کی خرز مهره می
  نکه مرا مشغول کند. وی امامست یگانۀ جهان.آکنم، پیش از  را درین مشغول می

بایست که  و در جنید ریزگکی تیزی در می بایست، ر بوسعید خراز ریزگکی لنگی در میشیخ االسالم گفت: کی د
  وی علمی است.
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٭ است، نه چنانست، کی خاتم عارفان موىل است وگویند: که سید و گفت کی گویند کی خاتم عارفان حصری 
ان باید احمدعربی است و نش پس از آدمیان میعارفان بایزید است، نه چنانست، کی سید عارفان موىل است. ار 

   آمد بوسعید خراز است دنیا ار بوسعید خراز پر بود و نیز بسر می ،باید اگر از رهیان می
  شیخ االسالم گفت: که خراز گوید: اول این کار قبول است که روی فرامرد کند و آخر یافت.

گفت: الحق المفقود وی  شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی خراز غایت است، کی فوق او کس نیست.
فیطلب، والذ و غایة فیدرک، و من اوجد موجوداً فهو بالوجود معذور، الوجود عندنا کشف حال، و علم حال 

  بالحال. لالمام:
 شهود الوجود فوات الوجود
 طلبتکم خمسني من حجة

  

 

 بعد بذاک صفاءٍ القصود
 اذا بوسطی فیه زنار

  

  ضعف الطالب و المطلوب.
، وَمَا قَدَرُواْ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِانارللّه برهاته، و وسع علیه رضوانه، فی قوله تعاىل:  مام شیخ االسالم،قال الشیخ اال

لوجدوا اللّه و وجد اللّه عنده. آنکه ترا یافت، اما کجا یافت؟ نایافته کی بودی تا یافت، که نه کس ذات تو در 
فت تو دریافت آنکه دریافت یافت تو جست، از راه حقیقت آنکه یا یافت. تا کار تو وایافت، آری یافت. بی

  برتافت. ضعف الطالب والمطلوب 

  فی مناجاته
، و دلیل الفنا آنکه گفت: کی ترا یافتم از خود برست، نه بغایت جوینده، نه نیست هست. عالمة الوجود الفنا

ه یافت. در جست دریافت برسیدی، البقا، فی سر اهل االسباب، و رسم اهل العالیق غایت همت تو دریافتست ن
   وزیافت بوی نه چشیدی. نه توانی که او یابی مگر باو وله: 

 مانال من نالکم اال بفضلکم
 اقل من عدة یرتاد صاحبها

  

 

 فما ترون اذا فی فک ماسور
 یوماً تفوز بها فی بذل میسور

  

رهی ترا دارد چرا جوید؟ ور ندارد از کجا  خویشنت، کاشک دانند از هنه ترا شناسد و ن هر کی ترا جوید بخویشنت،
آرد؟ ای جسته نه از کوی وای یافته پیش از کئی! حق بکلیه وا خویشنت منسوبست، پس هر که جزو بوی زو 

  جوید محبوبست، کی سکون غفلتست و وجود رعونتست با موىل در صحبت چه حیلتست؟ می
  بعلم از موىل رضا ندادند، کی می جود بیوسند در علم.٭ گوید، کی جنید را پرسیدند: کی این طایفه سريوانی 

شیخ االسالم گفت: که علم چیست؟ دانسنت هستی او؛ یافت او چون بود، کی تو خود در شناخت عاجزی؟ 
یافت آن بود که او ترا بود، و آن چون بود؟ آن داند که دارد، بدل ازین جواب توان ن بزبان. جنید از بهر آن 

منرب فرود آمد. یافت چیست؟ وجود است که رهی بود را بسرتذ و بخود او را قیام کند. از جواب نکرد، و از 
حالج گفت: بنور ایمان اللّه جسنت چنانست که بنور ستاره  نه بنور ایمان اللّه یافته آید.نور ایمان آید.یافت اللّه 

بلطف خود قریب، برضای خود  خورشید جسنت. او بقدرت خود قایمست، و در عز خود قیوم، بعز خود بعید،
، در اشارات اسرار میان جانش جوی، از حدود عیون متعاىل. در ، از مسافات مرتفع، از تکلیفات ممتنعمونس

، که قدر او ظفر عربات متحري گشت ، چه بی، یافت نه گرفته در خرب ارواح متلطف، از یافت سخن گوی نه از خرب
ویرا یافت.  هگشت، اذا بلغوا اللّه من معرفته والهوا فی عظمته. ای آنک عاىل گشت، ظفر نقد گشت که عیان معلوم
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پس چونست حال او که او را نیافت. این وجودست و آن شهود. ادراک درین نرسد و دران رسد. العجز عن 
  ، خود یافت است. ، عجز ار درک دریافتدرک اال دراک ادراک

، نه هر که آگاهست که هست او، فت آگاهیست، که بندهٔ او دارداللّه تعاىل موجود است از سه وجه: یک یافت یا
  ، این وجود نخوانند.، هر چه سزد. آن کند. این وجود کمني است در علم وجودتواند کند

، دانی که با وجود دانش است، که او را بصفات بدانی و معاملت او بشناسی که دانی که کریمست باو بنازی
  رست باوبشی داری

 ک بالعلوم و رسمهاهبنی وجدت
  

 

 من ذانجدک بال وجود یظهر
  

، نه طاقت گفتار ، ور سخن حایل است کار ملک جان ایذاست ، ار بهشت دریایافت سدیگر هرگز بطلب نبود
و سدیگر وجود و استغراق. وجود علم کس نیست که او  ،زبان ایذ اول وجود علم است و دیگر وجود کشفیست

  اللّه یافت علم است موجود عالم است هبنی وجدتک بالعلوم و رسمها.، دارد یجدیا آگاهیندارد، 
، بزبان ازان از نشان شغل زاده ،، باد برخاسته، برق جسته، تا از مرسومات باز رهدیافت کشفیست رشح گشاینده
م ، و میان هزار غ، و زبان اران عبارت ناتوان، مرد تا برست ازان برجان سوزانعبارت؛ و نشان ازان قصري

لم یکن ىل نایل اشفعی ، تا کی آواز آید که درای در میدان. ان ، و نه از بند پشیمان، نه محنت او را پایانگروگان
  به... االبیات.

، در نشان یافت او از غري آزادی. اللّه در وجود است در علم ناید ار در علم است در عقل ناید. در دیده است
، او پیش را کی یابی چون یابی؟ بگمی خویش. زیرا که یافت از طلب پیش ، جفا بیند در قطع نایذ اوکیف نایذ

، نه از بذل مجهود است. انفاس عارفان مشهود است. باید که از طلب موجود است وجود او از عني وجود است
 عاصی چون جربیل در سجود است. آنکه از آدمی خرب یابد عارف آن ندارد که وجود را جای ندارد دانی که آدم

حق  ، یجداللّه لو وجداللّه بگفتش که من یاوند یافتموجود را چون دارد؟ از بهر آنکه او باو یافته الف بمانده
ترا بگوید که یافت چه بود؟ یافت رجای پس روی رجا علم فرا یافت رسید کوتاه  ،چه بود؟ که باو او را یافت بود

زنده آمد که از یافت سخن گویم می کوتاه ، زبان تاتراه گش گشت. او که کوشید که از قعر یافت سخن گویم بی
، ربود از گشت االمن خلف الخطفه مگر اشارت ربوده راه ، متکلف کوشید که از قعر یافت سخن گویم بیگشت

، هرگز ، و خانه فروش در جهان زدبگفت و آتش در جان زداشارت برمز عبارت: فاتبعه شهاب ثاقب اشارت 
  ، مسکني او که بطلب شتافت.از پس در رسیدی و کس ترا نبجسنت یافت کس ترا نیافت مگر که تو

، یافت را درین طریق علم نبود این طریق یافتست، سوال از جنید: ان اللّه الیرضی للعالم حتی یجده فی العلم
  ، علم برین طریق از اللّه رحمت است تا فازو توان بود این لقب برین طریق متعلقست عیان بود نام

، دریافت و یابد نه تو او را نفسی وجدتک یافتست نه دریافت. یافت چه بود؟ یافت آنست که او را ترا می هبنی
، تو طلب کنی تا یاوی که ، ان زمان توان گفت: کی سر از تو بودیافت آنست که تو درو غرق بی ازان بتوان یافت

  ، بیات.پابسته هبنی وجدتک... اال، او خود ترا ، که از خاک و آب تهی بودییخود در عنایت غرق بود
، میانجی من که بود یافت؟ که سامان قرآن بتوان ازیافت و ، و بعلم از تو آگاه شدمگريم کم تو بعلم بیافت

، او ازضد او بتوان شناخت. ار توحید بیافتم شرک بشناختم. شرک ، او یافتنی استشناخت او نشان نتوان داد
، که او ، توحید و یافت آنست، کی یافتنی است، توحید نه تلقینی استشناخت، بضد بتوان بشناخنت توحید است

، یعنی از اهل غیب: کی شناخت و یافت نه جای بگريد و دیگر گسیل کند کسی گفت: که فرا من گفتند
  نوشتنی.آموختنیست و نه 
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س است که علم یافت ، و کعلم یافت ندارد شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: که کس است که یافت دارد بی
، کس است که یافت دارد و علم یافت دارد. اما او که علم یافت دارد و یافت نداردعلم یافت دارد. و  ندارد بی

، در دست او ، ار خواهد جهد وار خواهد نجهد، او را بآن ادراک نیست و قدرت نیستمثل او چون با دست
، مثل او چون شعاع آفتابست او را ، و علم یافت نداردفت داردیا هکجهد. او  ، و جز ازان نداند کی باد میناید

، و ازان منفعت ، اما دران نشیند و خسپند، آن ویرا ملک نیستبآن ادراک نیست و قدرت نیست که بدست آرد
  .، اما ادراک نبودکشد
، که راک ندارد، اما بآن اد، دارد و بآن زید، او چون روحست ملک اوستیافت دارد و علم یافت دارد و آنکه

  ، که سخن گوید ازان بعبارت و کیفیت مگر رمز و اشارت.، وزبان نداردعبارت کند
، از غایات این سخن نتوان گفت مگر اهل غایت یافت رمز و اشارت و شناخت و یافت از نهایات این کاراند

، از خود برسنت یافت او بود ه، و ازو نشان ن، همه دنیا ازو پرچون با دستکار راست خداوندان آن دریابند. این 
، نداند و بود خرد عمر عروسی کند. از سر تا پای پر زرینه و حلیها درانشناخت مه یا یافت؟ نه که یافت! کودک 

، ، این که دارد و نشتاسد، کدام مه بودشاگرد زرگر بود که حبه ندارد و در شناخت زرینه موی بشگافدنشناسد. و 
، که ، اما در آن خطرسته ! آنکه دارد. کار دریافتست نه در دانش و شناخت کی داریبا آنکه شناسد و ندارد؟ ن
او در صفات  »، یا وزو چیزی دارییا اما که از آن او چیزی داری«نباشی ،از درک ایمن نشناسی و قیمت ندانی

  ، و صفات ازوی حجاب است.نهان است
، چیزی بود که یافت بود. غایت کجا که شناخت بود، خود شناخت نبود هر ، کی تا یافت نبودیافت چیزی است

 ، یافت او داشتست، یا در وقت چیزی دارد، یاجأ داردیافتنی نشان توان هر که او چیزی داردر ، از هشناخت بود
، و عبارت را زبان نیست و هر کسی که چیزی ، ازان پرست اما دریافت آنرا توان نیستاما عبارت را ناتوان است

، یافت حق پس مرگ نشان تواند برد، ازیافت حق از نیستی خود نشان دهند و از نیستی نشان نیست دارد. ازجأ
، نه این ، کار بود جاویدانی، قدس بود روحانی، نسیم بود ربانیو زندگانیست درآن نه مرگ بود و نه زندگانی

، ارنه بهر باید شد ه هیچ جا می، نجهانی و نه آن جهانی در شناخت زندگانیست دریافت نه مرگست و نه زندگانی
، تا او که او یاور دیگر همۀ حجاب آید. کسی که او یابد داند که یافت را ایذ هیچ جهان نیافریدی از بهر آنرا آفرید

، آن ویرا هم بید و هر دو یافت ارویرا پرسند بچه دلیل؟ بآن دلیل که یافت اردئیل باز توانستی نمود پرسنده را
  یکسان باشند. 

، همه راحتها و خوشیها و لطفها و سخن بعلم توان گفت یا بعرفان؟ علم مشرتک است و عرفان مستدرک ازان
، دران صدمتی بود کی کشتی ، در راه که وجود فرا دید آید هیچ نشان نتوان دانداند لذتها در طلبوالیتها و
  بشکست.

و نزلها و عطا  ،فرستد می ازجاء آید لشکر پذیرهیا کسی که ، آن چنان بود: که امريی را برادر بود چی چیز است
و » است«فرستد تا در خانه آید چون در سرای آمد در فراز کند هنوز کس خرب ندارد چه خرب دارند کی چون  می

  ، و قال و قیلها بربید.، که ازان خرب دارد؟ حق باحق در رسیدخود چنني است
 فما فی جمعنا االصطالم

  

 

 طیبو فی تفریقنا حسن و 
  

بود که زن موسی ، نه رنج بود و نه شادی و نه راحت و آسانی. چنان ، پوست بهانه بود، نه علقه بودنه نطفه بود
  فراموسی گفت: موسی آتش کو؟ گفت: موسی خود کو؟
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که ، نه این است تابد ، که از میان آن می، و آن ستاره استبر تو برغندد، در سبق یافت چه بود؟ آنکه اللّه ترا بود
، و ، و این کار را علت جز یافت نیست، اما نشان این است یافت نه یاد است و شناخت نه آگاهی استگفتم

کاری بعیان ، درین کار چیزی بینی نه کار بود چاشنی باید. همه چاشنی شناخت است. این بعیان معلوم نشود
   ، ودوستی بخرب بپذیرند و بعیان رد کنند.بپذیرد و بخرب رد کنند

گویند جمع است هم  ، میگویند. آن یافت حیلتست آن شناخت لقب است یافت می، ذر چیست؟ شناخت استای
، و گفت و آید یست، از آن در زوان نمیگ،ایذر یگان، درین همه دو گانگی استحیلت است این همه لقبهاست

  زبان علت است.

  منازل القاصدین هی سبعة
، یاونده که بجای یافت هست، والمعرفة واوجود. ار یاونده بجای نیستوالذکر و االنس والمحبة والطلب  التوبة
، پس آنرا ، کی تو پیش ازان کی چیز نبود و توبی، یافت چیزی بود، که جوینده مست است. یافت علتستبود

، جز ازان که بود. تصوف ، در تصوف هیچ چیز بکار نیاید، در تصوف ازین هیچ چیز نیستیاوی این شرکست
، و هر چه ه شبلی فرا آن جوان گفت. القصه: یا آگاهیست یا یافت. یافت محضست و آگاهی فوتستآنست: ک

، مرد ازان پرواز عبارت ناتوان. نشان از یافت هم ، و از یافت عبارت نیست، خود هیچ چیز نیستفرود از یافت
  ا و از آسمان و زمني. ، آنجا که است فراخ تراست از دری، دلیل بروهم اوست، نشان ازو هم اوستیافتست

، کی مرد یافته و در نیافته. اما این دانم که هر ، و فرق میان یافت و نیافت در نیافتستگوید کی یافت همه عالم می
یابم.  جویمداو را می ، اکنون خود را مییافتم جستم خود را می چند خویشنت بازجوید او یابد روزگار او را می

، ، یافت درست استایذراست یا عارف آن اوستاورد کدام پیش بود؟ او داند. حق ، یا چون بیبیاورد برهدچون 
، از خود بنگستم تا باونه پیوستم. کدام گوید: کی با اونه پیوستم تا از خود بنگسستم ٭تفسري بروست. بسطامی

  پیش بود؟ او داند.
، هر بنه رهی نیابی گویند تا ، و عراقیان میگویند تا بنه رهی نه یاوی که ماوراء النهریان می شیخ بوعلی سیاه گوید:

  جره، خواهی سنگ بر ، خواهی جره بر سنگ زن، که سبق ازو نیکوتر استام با عراقیان ندو یکیست. لکن م
، جاء شدی مرا، او بود. پیدا تو نبی ،چون یافت درست شود ،شیخ االسالم گفت: کی تو بر جاءٍ بی علت است

٭ گفت: کی یافت حق در  وراق، ال تقطعنا بک عنک. بوبکر دم زدن قطعیت است ، ازو بیافت اوبتو بگذاشتم
  ذل نفس تواست. 

، و کس بود که او را پیش دیدار دهند پس االسالم گفت: که کس بود که او را پیش یافت دهند پس دیدارشیخ 
ت و هر کسی که وجود کسی که وجود چیزی دعوی کند کی کی و کو و چند و چون بنداند گفت مبطل اسیافت. هر 

مبطل. آن وجود نه علمی است. هبنی وجدتک... کو و چند و چون بداند گفت کافر است ، کی و حق دعوی کند
  البیت.

، بال وجود یظهر... او ایذر است یا این آن اوست، وجود و یافت نشان نتوانی داد، که ازان وجود حقیقی آن بود
  یکن غایبا عن حظه.. االبیات.و قرب درست است تفسري بر  اوست من لم 

  ، خود همه صوفی ایذ. الوجود اسم الظفر بحقیقة الشیءٍ اند در عقول و علوم ، که شموساگر این چیزها نیستی
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  فی مناجاته
، و بخویشنت از شرک برسنت نتوانتو آفتاب صفوت بر من تاوان! شرکاز  ،اکنون من که بر من تاوان الهی!

، و جسنت رمیدن است جاویدان هر که بجسنت یاویذ گم است و ست که بجسنت فرمان، عجب آنخویشنت رسنت نتوان
  ، ای من فدای آنک خود خیمه دران. هر چه بطلب یاوند طلب مه ازان. گمان

بیند از آب  چشم چون جوید چیزی که خود نبیند بآن؟ هرگز جانور دیدی در جسنت جان؟ چشم غریق آب نمی
تر از عیان.  ،یافت یاونده را ظاهر، که تري در دست خصم چه آید از کمانز از عیان، چشم از خورشید عاجکه دران

  ، و یافت تونادر یافته!جستی گم است و جویان بگمان. ای ترا بتو یافتهپس 
، آب و خاک ایذر چیست؟ هر من مرا ای وار بس بی ،، مرا جای شادیستاگر من خواستم تا ترا یافتم الهی!

، هستی تو دوستان ، حق جسنت فرهیب استبه حجابز حق است از حق حجابست. پس چه جز از حق است ا
  .، ویرا یاوند پس جویندپس یاوند، هرجا که شناخت است. هر چیز را جویند ، دیدهٔ یافت تسترا یافتست

  از جسنت یاونده را پیشی! و جوینده  الهی!پس تو 
، و جسنت تو والیت وقت است و تو خود محروم خود را بوی نه که بخویشی! پس جسنت گم است و جوینده

  ، و از دور پویان.، در میان هست غرقمعلوم روز روشن و نابینا روز جویان
! بزبان تفرق سخن چون گوید؟ ، بخود چون جوید؟ و با تو ای قدوسالهی! که رهی ترا بگریخنت از خود یابد

باتست و ترا جوی خفته و ز همیشه تا جاویدان. خود ، اتو بتو رسیدن کی توان؟ رسیدنی بتو خود با تو است بی
تری ازان. با  روان. ویرا جسنت چیست؟ که از تو گریخنت نتوان. هر نزدیکی یکی که در جهانست تو نزدیک

پیش منزل و پس راه کی دید؟ هرگز پیش یافت و پس جسنت که ، و از وی نیستی نهان. هرگز جوینده خودی
  ت کی رسید؟ آری! آنکس که موىل ویرا باخود سروکار گزید.شنید؟ هرگز از دوستی بدوس

، ، و نه به نیست هست. هر که ترا یافت ترا دید، نه بغایت حاضر جویندآنکه گفت: که ترا یافتم وی از خود برست
شتابم  ، و هرکه ترا دید از چشم خود بیفتید که من مرا حجابم از خود در عذابم بیهوده میو هر که ترا یافت ترا دید
  به نیست من چه یابم؟

جویم از من فرومایه  ، آنچه من میترا بچه جویم که توئی و بس! نه در پیش من چیز و نه ورای تو کس الهی!
  ، ترست

، پس بابتدأ تو جسنت را چه روی؟ ، کی گیتی در ملکوت تو کم از یک مویاز هنگام و نشان یافت تو بیشرت است
، یافت ترانه هنگام است و نه سبب. نیستمستا، به نیست هست جسنت پندارهٔ نستجویندهٔ تو بخویشنت  هم داستا

، ترا جسنت چیست؟ ، باقی برکند گیست که پیش از هر چیزیآنست که موقوفست بر طلب. ترا جسنتمحجوب 
چه جز یکی همه ایذ. هست یکیست ، بسته ماندن در راه طلب شومیست. هر بدوگانگی یگانگی جسنت گمیست

  ران نیست.و دیگ
، حجاب بربید که آنکه می موجود جوید گومست حق پیش از جوینده معلومست. پس جسنت و جوینده برخاست

  جز فرد کس است.، کی نه در دیدهٔ توحید را یافته نشان بس استحق پیدا است. یافت 
فانی چیست؟  ، کیشیخ االسالم گفت: کی شیخ بوالقسم مردان نهاوندی گوید کی از بوسعید خراز پرسیدند

  ، اال من اللّه عز و جل.گفت: ذهاب حظه من الدنیا واالخره
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. و قال ابوسعید الخراز: التوحید علی سبع مقامات: المقام االول جمع کل شییٔ ، والثانی التفکر فی کل شیٔ
الجمع فی کل شیٍء. والثالث الجمع فی کل شیءٍ الرابع فناء کل شیء والخامس اقامة کل شیء والثالث 

  والسادس الخروج عن کل شییءٍ والسابع بداء فیما به تجلی و تجلی فیما به بدا.
التحري عن االفتقار ثم السرور ثم الفنا مع االنتباه ثم البقاء مع االنتظار وال یبلغ  :قال الخراز: مقامات اهل المعرفة

   .، و جعل العلم طریقاً الیه لیعلملفالمخلوقني ما فوق هذل. و هم وی گفت: ان اللّه جعل الحکمة دلیالً علیه لیؤ
بوبکر کتانی گوید: که وی گفت: من ظن انه ببذل المجهود یصل فمتعنی و من انه بغري بذل المجهود یصل 

، که رنج برده بچیزی رسد متعنی ، و هر که پنداردمتمنی استفمتمنی هر که پندارد کی رنج نابرده بچیزی رسید 
  است.

، و هم خراز گفت ان للّه عباداً لم بطلب نیابند اما طالب یابد و تاش نیابد طلب نکندشیخ االسالم گفت: ویرا 
  یستخلصهم لصحبته فشغلهم بخدمته.

، امام این کار اوست وی گفت: ریاء العارفني خري من شیخ االسالم گفت: خراز کامستید که پیغامرب بودید از بزرگی
  اخالص المریدین.

، هم وی گفت: للقلوب معرفتان: معرفة من عني الوجود و مراد الحق فی الخلق هم وی گفت: الصرب علی الحق
  ، ضایع کردن وقت باقیست.ندارک وقت ماضیمعرفة ببذل المجهود. جسنت 

، و ال یتسلی ام و هم گفت: المحب یتعلل اىل محبوبه بکل شی هم وی گفت: که هرگز بهیچ نعمت ازو شاد نبوده
  وانشد: ،یدع استخبارهعنه بشیء و یتبع آثاره و ال

 ، فهل من مخربهاسایلکم عنها
 ولو کنت ادری ای حیم اهلها
 اذا السکنا مسلک الریح خلفها

  

 

 فما ىل نعم بعد مکة ىل علم
 ، اموظعنوذاللّه  وای بالد

 ولوصحبت نعماً و من دونها النجم
  

، از بوبکر زقاق بمکه از بوبکر دقی،از ابوالفضل باعمران ٭ امال کرد برماشیخ االسالم گفت: که خواجه یحیی
، ، شخصی از آسمان فرود آمد پیش من٭ از بوسعید خراز کی گفت: یک روز در مسجد حرام نشسته بودممصری

  پرسید: کی صدق و عالمۀ دوستی چیست؟ گفتم: وفا داری گفت: صدقت و رفت بر آسمان.
زاریدند وی گفت: کی مرا  کردند و می ها میخراز در عرفات بود و آن حاج دعاشیخ االسالم گفت: که وقتی 

، کنم ، یعنی در حقیقت دعا میآرزو آمد گفتم: که من دعائی کنم، گفتم چه دعا کنم؟ باز قصد کردم کی دعا کنم
کی نگه کردم هاتفی آواز داد مرا گفت: پس وجود حق می دعا کنی؟ یعنی پس یافت ما ،کی مرا هیچ چیز نماند
٭ یکی گفت: مانجا  و بوالعباس عطا ویمتی مشایخ فراهم آمده بودند جنید و خراز و روقاز ما چیزی خواهی؟ 

  ، ال مجاء و ال منجاء من اللّه اال الیه.من نجا اال بصدق اللجا
ما نجی من نجا اال بصدق ، یعلم بان اللّه یری سدیگر گفت: دیگری گفت: ما نجا من نجا اال بصدق الحیا

، والموفون بعدهم اذا عاهدوا الزاد التقوی چهارم گفت: ما نجا من نجا اال بصدق الوفاالنتقی و ترودوا فان خري 
   لبعضهم: 

 وفاؤک الزم مکنون قلبی
  

 

 وحبک غایتی والشوق زاری
  

، مرا دل بر همه ، قرافی واصولت او یا نه، و واسطی با بسط اوشیخ االسالم گفت: که مگر خراز با اشارت او
  سوزد
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، که ترا بچه بريون کردند؟ جواب داد: که من ، پرسیدند از ویت: خراز  را از مصر بريون کردندشیخ االسالم گف
  من و حق حجاب نیست.ن ، میاگفتم

گفت که ازو نه محجوب بود. خراز  ، او من را می، که ازو محجوب بودگفت شیخ االسالم گفت: او نه من را می
وئی؟ گفت: این قوم از حق غایبند. گسخن نسید قوم! چرا  ، ویرا گفتند: ایچون بمصر شد در محنت صوفیان

  ذکر حق با غائبان غیبت است.
  ، تا بباال کم نگرد.، ویرا خلل او گنند تا دران مشغول شودخراز گوی: که مرد بنهایت این کار رسد

در میان صوفیان ، ، گی تاتو از ایذر برفتیشیخ االسالم گفت: که بوبکر کتانی نامه نبشت به بوسعید خراز بمصر
، تا با یکدیگر واب نوشت: که آن رشک حقست برایشانج، والفت برخاست وی عداوت و نفار پدید آمد

  ، آن روز بخري ندارد. موانست ندارد. بوالحسن مزین گفت: کی روزی که در میان صوفیان نقار نبود
گویند کی آنید که تا یک را گویند که کن  ، نقار نه جنگ گری را میشیخ االسالم گفت: که این نه آنید و آن ن این

  از یکدیگر درخواهند تا صحبت بماند.و مکن. و 
 من فی الوجد راحتهالوجد یطرب

 قد کان یطربنی وجدی فاذهلنی
 الذکر یونسنی والوجد یطربنی
 فلیس وجد و ال سراً به

  

 

 والوجد عند وجود الحق مفقود
 عن رویة الوجد من بالوجود مقصود

 ع عن هذا و من ذاکاوالحق یمن
 حسبی فوادی اذ نادیت لبا کا

  

، که ،نه آن علم است کی تو دانی٭ و جنید گفتهکی آن علم که یوسف رازی:االسالم گفت قدس اللّه روحهشیخ 
، زیر دو حرفست: یکی آنست که سر ، هر چیز کی از اللّه در گوش مقامست و در سر نشان استآن علم اینکارست

  اولیینست ددیگر علم قربست. شیخ االسالم گفت که: ، و آن علمازوست

  حماد قرشی
  شد وی بغدادیست. ، جنید باو می، مرد بزرگ بودهکنیت اوابو عمرو است
که شیخ بوعمر و حماد قرشی ٭ که چند روز برآمد ٭ گوید: که استاد من گفت جعفر خلدیشیخ بوالعباس نهاوندی

، که چیزی ، وی بريون آمده بود، در حجره شدیمبنشستیم تا درامد ، او نبود، بدر سرای وی شدیمندیده بودیم
سی ، درآمد، و به پیش قوم نهاد. مردی مقنع از سر اهل بار کرده بود و بچیز بداده درآورد ،خوردنی نداشته بود

مقنعۀ من  او از خانه گفت: امروز، آخر سوگند خورد و نه پذیرفت! اهل پیچید ، وی میداد ، او را میدینار درآورد
  کند! ، نگر که چه میفروخته است

او را باز گفتم جنید او را بخواند گفت: علم آن با من بگو! گفت: ببازار شدم  ،جعفر خلدی گوید:که با جنید شدم
ن بتوایذ آن سی ، جواب آو آن مقنع دالل را دادم فازو گشت و بفروخت. آواز شنیدم کی گفتند: بهر ما را کردی

  . شیخ االسالم گفت: نگر که بپاداش غره نگردید.، ازان بنه پذیرفتم جنید او را گفت: اصبتن بوددنیار جواب آ

  بوعمر واکاف
که بوعمر  جنید دیده بود. شیخ االسالم گفت: که بوبکر قبانی مرا گفت: که بوعمر واکاف گفت: ،بوده باندلس

  فقر و الغنی. التقی ال فی فیکی فقرمه یاغنا؟ گفت: الفضل ،واکاف گفت: که از جنید پرسیدند
بالحق و  ، که یکدیگر را پند دهید و تواصوای ما برچه فراهم آئیم؟ گفت؟ برتواصیکبوعمر و مروزی را گفتند: 

  تواصوا بالصرب. 
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شیخ االسالم گفت کی  .ازان دارم کی بر آب بروم دوسرت، ار بشریة من ذرهٔ کم شود٭ گوید: بوعمر وزجاجی
  ت در کتاب محبة الظراف: شق الذیل من هیجان الطرب و شق الجیب من غلیان الکرب.بوعمر و نوقاتی گف

  و من طبقة الثانیه ایضا ابوالحسن النوری
شور  اصل وی از بغ، ، و احمد در سرتاست معروف بابن البغوینام وی احمدبن محمد و گویند: محمد بن محمد

کس نبوده نیکو طریقت تر و نیکو قوم بوده عالمست. گویند ، از اجلۀ مشایخ و منشاء و مولدوی ببغداد بود است
  سخن تر ازو.

 ، و٭ صاحب االدبورویم  ،٭ صاحب الحرمة والجنید ،ء اند نوری را که: صاحب الوفا مشایخ بغداد گفته
نوری صحبت کرده بود ٭ صاحب غرية. و ، وابن عطا ٭ مستغرق فی وجده، والشبلیصاحب الحفاظ٭ الرودباری
دیده بود. از یاران جنید ٭ ، والذنون مصری٭ دیده بود قطی و محمدعلی قصاب و احمد بوالحواریباسری س

  ، و نوری بزندگانی وی شور داشت.بعلم بود، و تیز وقت تر از جنید بود. جنید بوده از اقران او
! بانگ بروی گفت: مگو، جنید آهنگ کرد که جواب گوید. نوری وقتی از جنید چیزی پرسیدند از صرب و توکل

  زد گفت: نه تو وقت محنت صوفیان بیک سوی شدی و دست در داشمندی زدی مگوی! 
چون ». و جنید در سنه سبع«خمس و تسعني و مائتني ، پیش از جنید برفته! سنه کرده بودسی سال یک سفر 

  »گفتند عباد. مینوری و جنید را ببغداد طاوس ال«نوری برفت جنید گفت: ذهب نصف هذا العلم بموت النوری. 
  و ال الجنید؟ قال و الالجنید.٭: مارایت احد قط اعبد من النوری. قبل و قال ابواحمد المغازىل

، ویرا گفتند: تستجلب به الذکر؟ وی ، تسبیح داشتی در دستکه نوری ایذ روحه: االسالم گفت قدس اللّهشیخ 
اللّه در یاد تو بود؟ گفت: باین تسبیح می غفلت خواهی که  گفت: البل استجلب به الغلفه گفت: باین تسبیح می

  جویم. 
  بوحمزهٔ بغدادی گفت: لوال الغفلة لمات الصدیقون من روح ذکر اللّه.«

، تا انفراد تو در صحبت بود. بوالحسني نوری گفت: ، کی تفرقۀ تو در خدمت بودچنان کن شیخ االسالم گفت:
  وبیة.ال یغرنک صفاء العبودیته فان فیه نسیان الرب

، بگویاز نوری مرا سخن ٭ گوید: کی فرا ابوالحسني بغدادی گفتم. که زرعۀ طربی  بو» شیخ االسالم گفت«
، راه پس عقل چیست؟ گفت: عاجز است گفت: فراد نوری گفتند کی اللّه به چه شناختی؟ گفت با اللّه. گفتند:

  ، یعنی او با او بتوان شناخت.٭ که جز ازو نشناسد ابراهیم دهستانیننماید مگر بر عاجز. سخن 
، عقل مخلوقست بمخلوق خالق ، نور معرفت ازو، مایۀ نبیت استشیخ االسالم گفت گفت. که عقل حیلتست

، و بسخن او و کتاب او و نور تعریف رسوم این جهانی. را بکار آید باو او بتوان شناختبنتوان شناخت. عقل 
  .وا

برو؟ ، گفت: بنشني؟ بنشست گفت: برخیز؟ برخاست. گفت قل بیافریدذوالنون مصری گفت: کی اللّه تعاىل ع
برفت. گفت بعزة من که هیچ چیز نیافریم نیکوتر از تو بر من کیم؟ گفت: ندانم ویرا کحل کشید بنور وحدانیت و 
تعریف. گفت: من کیم؟ گفت: خدا. بگفت: که عقل بنور تعریف محتاج و عقل آنرا حیلت. پس مایه آنست نه 

که نه از بهر آنرا که بآن محتاجی ، بسوزن محتاج بحبة. بدان کسی جامۀ خرد بصد دینار، که این حیلتست. اگر این
، که باین عقل خود ، عقل حیلتست دانسنت را، کی مایه نه آنست آن سوزن حیلتست دوخت دیبا رامه باشد

  خطاب نیست.
        و خرب او را باو نرساند: ، هیچ دلیل دهر که اللّه خود را از کسی باز پوش بوالحسني نوری گفت:
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 اذا استرت الحق عن احد
  

 

 لم یهده استدالل و الخرب
  

خواهم که بوالحسني نوری  ٭ دمی گفت میشیخ االسالم گفت: کی جوانی خراسانی آمد بابرهیم رقی قصار
گشت با کس  رد شهر می، هیچ از دهشت بريون نیامد. یکسال گبینم گفت: او که سه سال بنزدیک ما بود می

یک سال زبان باز گرفت و باکس ، هیچ بريون نیامد مگر به نماز. و بگرا گرفتنیامیخت دو سال در ویران خانه 
سخن که نوری گفت ، شد پیش نوری. اول خواهم. گفت: آری! داللت کرد بر او سخن نگفت. گفت: او می

نشان کند و اشارت  ٭ گفت: آن مرد که از قرب میی گفت: با کی صحبت کردهٔ؟ گفت: با شیخ بوحمزهٔ خراسان
   که مائیم قرب قرب و بعد بعد است، ویرا سالم کن و بگوی: که ایذر که بازو شویکند؟ گفت: آری! گفت 

ت. بعدک ، آخر دوگانگی بجا بود که بنگری قرب بعد اس٭ گوید: که قرب نگویند تا مسافت نبودابن االعرابی 
  تان. منی هو قرباک... البی

تر از تعبد معتبدان هزار هزار سال. وقتی نوری گفت  ، بر موىل گرامی٭ گوید: که یک ساعت از عارفنوری 
، یا از دوستی تو او را؟ گفت گفت: از دوستی او ترا٭ را امام محبت: که از دوستی سخن گوی! سمنون سمنون 

  زمني چیز و کس!  ، و نه در آسمان وگفت: طاقت ندارینه از دوستی او مرا. سمنون 
، زبان من خشک گردید. شیخ پسندید یا نه شنید و می گفتم و دوست می نوری گفت: دی همه روز باخضر می
گفت و سمنون از رشک. سمعت شیخ االسالم رضی اللّه عنه یقول سمعت  االسالم گفت: که نوری از وجد می

وفی السیاح اال بیوردی فی رجب سنه اربع عشرة و بن محمدبن عبداللّه بن عبیداللّه الخطیب الصابالقاسم بشر 
، یقول سمعت ابا ٭ باالهوازو کان اتا علیه مائة سنه، یقول سمعت اباعلی المغازىل االصم البغدادیاربعمائة

   الحسني النوری یقول بناجیک سرقام فی القلب قائمه علی فوت قلب فیک ضلت عزایمه  
 اذا رمت عقد الشیء منی حللته

 تیاىل بالذی انا طالبفکیف اح
  

 

 و تعقد ما تحلله سری فتربمه
 اذا کنت خصما بالذی انت حاکمه

  

٭ الذکر وجود  قال ذوالنون٭ الذکر ماالذکره. و قال النوری: الذکر ما غاب الذاکر فی الذکر. و قال الشبلی 
فی  نعت الفقري المتحقققیل النوری: حالوة الوصول ممزوج بمرارة االنقطاع. و سئل النوری عن المذکور. و 
، فلم ازل نظر ، والبذل و االیثار عند الوجود و قال النوری: نظرت یوماً اىل النورالسکون عند العدمفقره فقال: 

  الیه حتی صرت ذلک النور. فلم ازل نظر الیه حتی صرت ذلک النور. 
  ، و طاعت خداوند تهمت معصیت.طاعتست ، تهمتنوری گفت: کی معصیت خداوند

  من طبقة الثانیه جنید بن محمد القواریریو 
وی جام فروختید بآن قواریر خوانند. گویند که اصل ابوالقاسم الزجاج الخراز سیدالعارفني رحمه اللّه گویند که پدر 

فتوی وی ، و فقیه بود بر مذهب بوثور مهینه شاگرد شافعی. و و جای و نشست ببغداد بود،  وی از نهاوند بود
وی از ٭ صحبت کرده بود و شاگرد ایشان بود. و ری سقطی و حارث محاسبی و محمد قصاب ، و با سدادی

زبانها گویند کی در دنیا ازین طبقه سه تن بودند که ایشان را  سادات و مقبول ورهمهاست و از ایمۀ این قوم 
  ٭، و بوعثمان حريی بنشاپورو بوعبداللّه حلی بشام،  چهارم نبود. جنید به بغداد

، و ٭ گوید ار عقل مردی بوده در صورت جنید بودی در سنه سبع و تسعني مائتني برفته از دنیابوجعفر حداد  شیخ
  ، و روز شنبه دفن کردند.، روز نیمروز خلیفه روز شنبه و گویند کی آخر روز آدینه برفتپسر وی برو نماز کرده
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روی؟ چنني گفت  اللّه کجا می ا رسولشتافتی آنکس ویرا گفت ی که میملسو هيلع هللا ىلص کسی آن شب بخواب دیدم مصطفی 
پرسید ار خلیفه گفتند:  گشت و بر می شتابم کی برفت. دیگر روز آنکس در بغداد می کی بجنازهٔ خلیفه می

  ویرا گفته بود خلیفه.ملسو هيلع هللا ىلص مصطفی  ،سالمتست. آخر شنید کی جنید رفته بود
نشست  ینه فروختی سی سال بر انجا می، روزگار چرمشیخ االسالم گفت: قدس اللّه رحمه: کی جنید دکان داشت

  ، و هیچ بیع نکردی.کند تا خلق پندارند کی سند و داد می
٭ گفت: ارین غالم بزید بمرگ او تصوف از سقطی ، خرد دوازده ساله. سری گذشت نارسیده بود وقتی جنید می

ت کنند چون خراز و رویم و ، جنید سر این طایفه گشت و همه باو نسببغداد برخیزد پس از این هفتاد سال ببود
، بسط کرد و کتب ساخت درین ٭ و آن قوم که در ایام او بودند. و اول کسی ایذ که این علم را ترتیب نهادنوری 
  باب.

گفت. بوالعباس که استاد این قوم جنید بود اول کسی که بر منرب آشکار ازین  شیخ االسالم گفت کرم اللّه وجهه:
  ا العلم و مرجعنا والمقتدا به الجنید.فی هذ٭ گوید: اماما عطا 

گفت: می ادب! وی  ٭ را گفت: ای بیشیخ االسالم گفت عظم اللّه کرامته و اکرم منزله: کی خلیفۀ ببغداد رویم 
، ، جنید را طاوس العباد، با جنید صحبت کرد جنید شبانه روز چهارصد رکعت نماز ور داشتادب نیم بی
، که از اوقات من هیچ چیز بسر نامد که ، قضا نتوانم کردورود من چیزی فایت شوداز خواندند جنید گفت: ار  می

  قضاء آن بآنجا بنهم.
شیخ االسالم گفت رضی اللّه عنه: کی جنید را پرسیدند: که علم حقیقت چیست؟ گفت آن علم لدنیست ربانی 

را صفت پیدا شده. علم  بمانده. علم خود حقیقت بنه دیدند ایشان ، حقیقت،این قوم را صفت بشدهصفت
ست و عني حقیقت است در عني حقیقتست و حق حقیقتست. علم الحقیقة معرفها و عني الحقیقة حقیقت

  ، و حق الحقیقة الفناء فیها.وجودها
، الحق ، و عني الحقیقة ما انت به من الحق و حق الحقیقة اضمحالل فی الحقعلم الحقیقة ما انت له عندالحق

عني الحقیقة مراده و حق ، والعبادة صدف والرسم معار،علم الحقیقة تلبیسه عن اسمه. و لم یکنما لم یزل الحظما
  الحقیقة هو عز ذکره.

، وازانست که اختالف می برتاود عني الحقیقة نشان بر تلبیس بر ایشان هم پوشیدهعلم حقیقت که خلق دانند 
بعلم شریعت خضر را بگرفت که هيلع نی که موسی، نه بیحکم آن که عني حقیقتست آن اللّه راستمراده. اما 

موسی را بعلم حقیقت جواب داد: کی کشتی معیوب کردم رهانیدن هيلع ، و خضر کشتی شکست وغالم کشت
  ، این علم حقیقت!،و غالم کشتم سالمت مادر و پدر او رارا

س بینه و بني العباد نسب ، والحق ورأ ذلک کله لیبالهمم، والمریدین باالحوال. واعارفني خلق العباد باالعمال
  سبب اال الحکم و ال وقت غري االول.، و ال اال العنایة

  ، والهمم للوصول.و ما بقی وتلبیس و االعمال للجزأ واالحوال للکرامات
مادر و پدر را چرا از روی نگاه نداشت؟ و وی  و اما حکم حقیقت آنست: که چرا کودک راهدی ندارد؟ یا

، ، چنانکه مصطفی را نمود د تا شکست. و چرا موسی را دیدار ننموده؟ و وی زنده و توانازنده. و کشتی را نرهانی
فریده آ، در ،و او آنرا مستحق و سزا، که حق بآن یگانه، و آن حکم و سر، این همه حقیقتستو ویرا طاقت برجا
یست آن حکم را کی ، که گربایستی دل موسی و صبوری قوی گردانیدی صحبت خضر را. اما نباانرا جای نیست

اما در حکم اللّه تعاىل آن از عني حکم و محض سر بريونست.  ، کهوی دانست. و علم اختالف از آن معنی بود
، و رهی ازان عاجز. و علم حقیقت بر رحمت ،حکم وی بر عزتستنه تبدیل رواست و نه اضطراب و نه اختالف
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س علم حقیقت واسطه است میان حکم و میان ، کی رهی ضعیف وعاجز بود پ،و رهی بران مطلع کردویست
و خلق  ، و خلق برآنچه هر چه جز از حق همه در حجابست و از حقشریعت. و علم دلهاء حق اسبابست تنها را

، و یکی در احوال و یکی در همت. و حق وراء این همه است و حق دلرا ، یکی در کردارمشغول کرده است
مه نادیده گردد. و پس حق دیده ورگردد. پس اشارت مسافت درست آنگاه متحقق گردد که هرچه جز حق ه

، و همت رسیدن و و احوال نزدیکی راست ،راست ، و اعمال پاداش، و از دوری سخن گفنت استکردنست
، و نه نشان مگر حکم. ، و نه وقت مگر ازلمیان رهی و خداوند سبب نیست مگر عنایت پیوستگی راست و

 ، و حق حقیقت ویست جل و عز واولوالعلم: علم الیقني. قال:. و حق الحقیقة هوهمه علمست و تلبیسدیگر 
الذین اوتوا العلم: علم االخالص ان الذین اوتوا العلم: علم الحکمة من قبله علم الحقیقة و علمناه من لدنا 

  علما: علم السر.
اند غیبی  ، و دیگر را علم دادهلها شنود، ددیگر راعلم داده الهامی تا د، تا گوش شنوداند خربی یکی را علم داده

، تا اند دردل را علم داده، تا زبان گوید کی یکی. یکی سه است یکی را علم داده در صدرتا جانها شنود. علم 
  اند تا در جان باوقت گوید که یکی. ، دیگر را علم دادهبیان کند که یکی

ان و اشارت و کشف علم چهار و زبان چهار: عبارت اند بچهار زبان: عبارت و بی گویندگان حق ترجمانان غیب
، و ، و کشف محبت راست شریعت برواینست، و اشارت حقیقت راست، و بیان حکمت راستشریعت راست

پنج است: علم اشارت و علم محبت حقیقت ، و محبت بعنایتست. علم حکمت بهدایتست و حقیقت برعایتست
، و ، و حقیقت تفرق و توحید رسوم، و معرفت رسمو محبت علتو علم معرفت و علم توحید علم عادت شوید 

  او جزا و بشوید
، و ، وعلم الخربوالعلم باللّه عز و جل خمسة اوجه: علم الفطرة الغیب بربکم ،م بدلیل و دفع الجهلاما ق العلم

و جل علی  ، والخامس علم اللّه بنفسه عزعلم االیمان و علم الخصوص و هو علم الخضر یعنی علم الحقیقة
  حقیقة و ال یحیطون به علما.

٭ اربعة . و قال الجریری، الن فضل العلم اتم من فضل الوجدال یضر نقصان الوجد مع فضل العلم ٭:قال الجنید
و رجل  ،، و مرید ذاهب عن طعمهاشیاءٍ عزیزات فی الدنیا: عالم یستعمل بعلمه و عارف ینطق من حقیقة و فعله

  .بال سبب قایم مع اللّه

  ولسمنون المحب یصف الوجد والوجود:
 مبنی وجدتک بالعلوم و وجدها
 ایقظتنی بالعلم ثم ترکتنی
 قد کنت اطرب للوجود مروعا
 یا غایبا والدهر یربز عزه
 فنی الوجود بشاهد مشهودة

 بحر قدسک ساحباً طرحتنی فی
  

 

من ذایجدک بال وجود یظهر
حريان فیک ملذذا الابصر
رماال منک صغرية قدتنه
طورا یغیبنی و طورا احضر
یفنی الوجود و کل معنی یخطر
ابغیک منک بال وجود یظهر
 

؟ گفت: ار از کجا بودی پرسیدی. سئل گوئی که این علم از کجا می ،: کی جنید را گفتندشیخ االسالم گفت
  ٭ عن النهایة فقال الرجوع اىل البدایه. الجنید
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نیست  گفت: جوانکس مانده است که ازین علوم سخن گوید؟ برفت از دنیا گفت: هیچ ٭ که میسهل تسرتی
خوانند. وی گفت: جنید برخاست یعنی پدید آمد؟ گفتند: آری سهل سجود شکر کرد و جان  ببغداد جنید می

  بداد.
، سالم کردم، وی ، مرا باز خواند٭ فرا دوستم در بازیپیش حلقۀ سری سقطی  ،جنید گوید: هفت ساله بودم

، توکل چه بود؟ گفتم: کی عطاء وی در ، مرا گفت: ای پسر! شکر چیستتنگ بایستاده بود، گفت سخن می
  ، نصیب زبان تو بود.گفت: روز بود که نصیب تو از اللّهمعصیت بکار نربی. سری 

، که جنید گفت: که ٭ گفت مرا باردن، که بوعمرو اکاف ٭ مرا گفتشیخ االسالم گفت: که بوبکر نصر قبانی 
  جسنت بود تیمار چه بود؟ یافت بی تیمار. شیخ االسالم گفت کی بی که ساعتی بنشینی باللّه بیتصوف آنست 
که بیننده در دیدار علتست جنید گوید: استغراق الوجد فی العلم خري من  »نگریسنت« هسکیدن و دیدن بی

یوند جنید گفت:که ، صدفی است نور در و پنفس چیست؟ گفت: صدف نوراستغراق العلم فی الوجد فرا گفتند: 
  موافقت با یاران مه از شفقت.

  شیخ االسالم گفت: که طاعت داری مه از حرمت داری.

  مسئلة فی التوحید
، حواشی آن ام چیزی نگفته که بر توحید، شیخ االسالم گفت: قدس اللّه روحه: کی جنید گفت: سی سالست

سی سالست که بساط د که گفت: که علمست که اند: یکی جنی گویم شیخ االسالم گفت: دو تن دو سخن گفته می
گوید؟ که علم  گویند یعنی علم توحید. من هیچ ندانم که وی چه می ، و مردمان از حواشی آن میان آن بر نرشته

، این نیکو ، که تو در نیابیگوید که علم تصوف کمینه آنست ٭ میتوحید را در هیچ بهرهٔ نیست. ددیگر بوبکر کتانی
  اند  گفته
، این قوم نهان هم جنید گوید: که هیچ قوم این قوم را بنه بینند، که صوفی را سخن نیست. و م جنید گفته استو ه
  ، خاصگان را جز خاصگان نشناسدبینند

، و این در جان شود. شیخ ٭ گوی که همه سخنان در گوش شودیا شبلی؟ فرا حصری ٭جنید گفت فرا شبلی
  ل ایذ و غایت جان دوست.االسالم گفت: دانی چرا؟ غایب گوش د

گفتند: چرا بر صوفیان ، بزهد نوم بريون کرده بود بکالم خود. ویرا شیخ االسالم گفت: کی بوعبداللّه سعید کالب
، و ویرا ، و سرهٔ ایشان ایذچیزی رد بريون نکنی؟ گفت من ایشانرا علم نشناسم. ویرا گفتند: اینجا پري است استاد

و سخن جنید بنشیند. و از وی سوالها کرد و جواب داد و  عالم. وی بیامد علم است و اشارت بريون علم
، و علم ما رد کنند و اند برخاست شاگرد را گفت: که اگر در روی زمني قومست کی کالم ما بر ایشان برناید اینان

  علوم اینان است.، دکم آر
این سخن بگفت: اثبات القوام  ،نیافت، در عبداللّه سعید پرسید از جنید: که توحید تصوف چیست؟ جواب داد

  ، و ترک جمیع ما علم و جهل.، و ترک االعراض، و مفارقة االخوان، و مهاجرة االوطانواسقاط الحدث
، و از خاندان گفت: نشان توحید چیست؟ گفت: آنچه بود هست کردن و آنچه پس از آن آوردند بیفگندن

  ، فرا بریدن.، و از کسان خویشهجرت کردن
قال الشبلی للغالم الخراسانی: یا غالم ٭ عن التصوف قال: محو و البشریة و تعظیم الربانیه. و الشبلی  و سئل

٭ ان علیک یاوىل االمر  ، و ما لم تزل به قبل ان تکون مالم تزل و قال البصریاجهدان ال تخلو من قدیم
  اء المدثان.، ثم یقفهون علی التفرید باسق ، ثم نزورون الشیوخ من العارفاالنفراد
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٭ پرسیدند: که تصوف چیست؟ گفت: االنفراد و االفراد یگانه داشنت همت و یگانه از شیخ بوالحسن سريوانی 
  زیسنت از خلق.

، اال علی قدم القدم ، ال یقدم التوحیدو قال شیخ االسالم قدس اللّه روحه: ال تثبت التوحید اال علی قدم القدم
، کان اللّه و دیدی بقعر توحید ،یاد دار که او بود جز ازونهر قعر توحید بود. او ، اشرافست و اطالع بتذکار اولیت

، معرفت سبق سر همه هد ایذ وقت تماحره است کار از ، مطالعت اولیت سر همه رشد ایذلم یکن شیئا غريه
افتی سخن ، ار درییا رسیدر، صوفی بمنزل رسید برسید از سیل چه نشان دهد که بدازلست فردا بر تو حجتست

، و یکون اللّه کما یزل. و ، و یندرج فیه العلومپرسید و سئل الجنید عن التوحید فقال: معنی یضمحل فیه الرسوم
  .بقاء الحق و فناء کل مادونهتجرد االلوهیة. فالوحدانیة ٭ التوحید محو آثار الربشیة و قال رویم 

قدس اللّه روحه: التوحید نفی «و قال شیخ االسالم  ٭ عن التوحید فقال: افراد القدم عن الحدثو سئل الحالج 
التوحید تنزیه اللّه عز و جل عن الحدث و قال انواع التوحید ثلثة: توحید  »قال:الحدث و اقامة االزل. و 

  ، و توحید االسرار و هو تجرید القدم.الشواهد. و هو افراد الصانع و توحید المعاملة و هو اسقاط االسباب
ر: فمن بکفر بالطاغوت. و وحید المعاملة: بیده ملکوت کل شی و توحید الذکر و الرؤیة: و مارمیت توحید االقرا

  اذرمیت: و توحید الخاص: ان لیس غريه احد.
  عبارت آسانست و یافت دشوار.، کفر تر از آن ایذ کی اثبات مجهوالت همه چیزها. اثبات معلومات در توحید

، توحید بواحد قایم نه بموحد. اشارت در ملکوت مندرج» بارت آن دشواردر توحید یافت و بود آسانست و ع«
  و اسما در صفات در ذات مندرج. 

، سه است: خلع االنداد بزبان گواهی دادن که یکی و در دل یقني دانسنت. و توحید مبلغني: طرح الریاسه توحید
، مقصود بود قاصد ود عارف نبود، معروف بمهني: آنست که جریک نبودکی همه مقصود آن تو کنی. توحید 
  ، تا آنگاه که این خود نبود خود همه او بود. نبود. موحد آنید که او را جز ازو نبود

، نه علتست. حدث با توحید کی آید تجلی در سلطان معرفت جز یک فرا دید ناید ، وحدانیةتوحید خود علتست
در اولست. االشارة فی  طالب ازلست متالشی وفائی، هر که ، مستغرق در توحید موحد بوددیگر همه بهانه ایذ

  ، واىل التوحید جحد و عن التوحید توحید تصحیح التوحید بغري التوحید جحد التوحید.التوحید کفر
اللّه بیزار شدن است توحید خاص در یک رسیدن است توحید خاص خاص در ز یا حفص گفت: توحید بتمییز ا

  پیوسنت.  یک پرسیدن است بی
ان ال قیل و ال قال  چیست؟، مشرک است. توحید کلف٭ گوید: هر که در توحید سخن گوید بت قوب سوسیبا یع

  ، بل لم یزل و الیزال.والند واال امثال و ال ارتسام و ال حال
در حادث مرياث  است ازىل رازىل گومد، حادث مصون استعیار توحید از عقل بريونست عني توحید از تو هم 

  ، الحقیقة کلها بتصحیح التوحیدرث الشریعة کلها الخالص من الوعیدمطهر است نه وا
پنج است: علم اشارات و علم حقیقت و علم حقیقت و علم محبت و علم معرفت وعلم توحید.  علم حقایق

، علم توحید است و عني توحید و ، غري او همه ناچیز و ناکس، دیگر همه هوستوحید چه بود؟ خدا و بسعلم 
و وجود توحید و بجز توحید و حق توحید توحید همه بیکار است بل که وحید است. تصحیح جمع توحید 

      توحید است. ، بغري توحید جحدتوحید
مرد اشارت برداشته مرد حقیقت وابسته مرد محبت سوخته مرد معرفت بشسته مرد این علوم باز گویم: مردان 

  توحید بزدوده. 
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، از توحید ، از معرفت پیوستگیقراری از محبت شوردگی ، از حقیقت بییبازگویم: از اشارت آرزومند عبارت
  پرسیدنی.
بود اهل حقیقت کی باشی؟ که از زندگانی نفو  باز گویم: اهل اشارت کی باشی؟ که انس با جنس خود هنگام

باشی. اهل محبت کسی باشی؟ که بجان بجنگ باشی. اهل معرفت کی باشی؟ که باوصال دست در دست 
  ، خویشنت را گوم باشی.اهل توحید کی باشی؟ که از خویشنت بخویشنت باشی.
باز گویم. اشارت از بشارت فاحقیقت. از اصطفا صفوت فامحبت. از دیدار و مشاهدت فامعرفت. از  تاریخ

  استغراق حضرت فاتوحید. از ازل محض فاطمع.
اوی که غري را انکار کنی. محبت آن آن یبگویم: اشارت آن وقت یاوی که مهر از خود سري آیی! حقیقت  طمع

وقت یاوی که مهر از خود برگريی معرفت آن وقت یابی که از خرب برگذری. بتوحید کی رسی؟ کی باک برسی 
، و او جز ازو تا آنگاه که مرد و توحید رسوم ،، و محبت علت و حقیقت تفرقعلم عادت شوید و معرفت رسم«

جز ، دل جز یک نداند. ست توحید صوفیان آنست دیده جز یک نه بیند، از گوری درو شاخبتوحید صوفیان نرسد
گر اثری گویی زبان ناطق گردد. در توحید  »، زبان گنگ گرددیک در علم ناید توحید صوفیان که بغایت رسد

  ، دعوی بهتانست.، طلب نشانست، قصد طغیانست، اشارت فربت استصوفیان عبارت عدوان است
چیست؟ حکم اوست و فنای این  خاص خاصصوفیان خود جز ازو نیست. توحید  ، آنتوحید عام چنني است

، من صحیح التوحید بجهده فناء این در نیابت اوو  ،اوست عنایت او و تالشی این در حکم و انابتدر علم و 
یته ، و ال علی الصمدیة رسم مرسوم والناس فی نادالعبارة عن التوحید علم معلوماقبح التوحید بجحده. لیس 

  ، و اىل غایات المواجید بشريون و بمجهود السعایات راضون. ،و عن وادی الظنون یومونینهون
، توحید معلوم کردن اشارت از علم توحید جحود است از توحید ،از توحید گریخت است از توحید عبارت
ید کفر است. ، در توحید فرق میان واحد و توح، کفر است. مخلوق کیست؟ بتوحید واحد اهل استبمخلوق

آمدن از توحید قطیعتست. توحید و تزین بتوحید الحاد است. دلريی در توحید بر اللّه شوخیست. عبارت بريون 
  شهادت تا مشاهدت پس دور است.، ضد توحید است. از در توحید نه توحید است. حکمت در توحید

توحید یافت او از خود برتافت. او که  پنداشت: که او که می، گوید: که بتوحید پیوست از خود برست او که می
که ، که سبق او راست. تو ، او از خود برست، او که پنداشت: که به او پیوستپنداشت: که او را دید از خود بربید

، تو که بگفتی که ای؟ فماذا گوئی؟ که یگانه ویکتاست در گفنت جویی؟ که او بتو نگفت بمهر چه؟ تو چه می می
  .بعد الحق اال اضالل

، بهیچ چیز دونشد. اال کل شیٔ ما خال اللّه ، پیش از همه چیز او یکی بودپس یک هست چه بود؟ مگر نیست
گفت که یکی.  ، او نبود آنجا او بود که می، آنکس که گفت یکی، مگر آن یکیباطل هرگز کس گفت کی یکی

، گوئی که دوم نیست معدود تو می، ، از احد می درست باید کردکه بود؟ تو واحد از عدد همی درست کنیواحد 
راست اما در حقیقت نیست برسوم هست ، محقق برسم ایذ ، همه اوست و شاهد و مشهودرسم هم نیست محدود

، اما درآمد نیست. ، در عدد هست استاما در اصول نیست آب و گل برجاست. اما آب و گل نه برجاست ،است
، اما در دیدهٔ تحقیق و ازل بني ، از علقه و نطفه هست استنیست، اما در برابر حق قیمت در برابر دیو برجاست

، و حقیقت رسوم ، وحدانیت عدد تباه کرد و فردانیت حدود نیست کرد، صدهزار روا بود، ار دو روا بودنیست
، از حقیقت نه دهن از دهن شنود که روح از روح شنود روح هم ، هیچ بنگذاشتبشست و هستی او بحقیقت

، ای من سازد جای ، بحق جز از حق نگوید. اما ببهانه می، از حق حراز حق نشنوده حق از حق شنود، بل کبهانه
  غالم آن جای!
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، ، جان در توحید شرکستنه از توحید گفت توحید توئی! یگانه دو گانگی برگرفت ،هرکه از توحید بخود گفت
، رسوم از معلوم نه نایب د حروف حجابستدر توحی ،، نابوده با هست بودهزبان و دل به بیهودگی برآمد نیست

، آنچه گوید آن در دیدار است و حق در ، از عني توحید جز بعلت عبارت نتوان، رسوم در معلوم علت استاست
، آن ، زبان دران هیچیز است و عبارت خجل، حقیقت آن او است عبارت نه اویذگفتار و علم و سخن نه آنست

تا اولیت غرق گردد در بحر وجود. اال     ،، بدیهه هیئت است ناگاه نگردایذر نور است از آنجا نه کسب است از
  کل شیٔ ما خال اللّه باطل.

، چیز دیگر است، صدو بیست و چهار هزار پیغامرب را نگوید که باطلست. آن نوفاله. انگوید که باطلملسو هيلع هللا ىلص مصطفی 
، که جز از گویم و این محقق که من ترا می ،، جز از حق دردیده  نامدآن وقت دید بعني توحید ازل افتاده بود

، آن نور از ، ای دران نور او دیدنیست: نه آنست که همه مشاهدات او ایذ آن آنست که نور یافت دل عارفیکی 
، و حق بخودی خود معلوم ، جز ازو نماند. نور تاوید که دو گیتی دران نور گم گشت، حجاب بودهمه دیده ورها

، کش بتو عنایت ، و آن خود نه بتست، تا آنگاه حیوة شود، نه علمی و کسبیور شود ا دیدهکه این ترگشت. باید 
  ، تا همه از تو بیفتد و گم گردد.اعظم در تو تاباند، و ترا در پذیرد. نور بود

، و قایم نبود مگر بحق و این عبارت هم علتست لکن مظطر شد بآن -، ، راجع باخلقتوحید یادیست از حق
، آن وقت که لم بکن در سر لم یزل ، لکن عني توحید بمحو آنستو معرفت این همه علتست ،ني آنعاجز از ع

، و تجلی اعظم گوید آب و خاک را: که ورای که اول غرق کند هانهبب، و باد حقیقت ببهانه ببزد دریای ازل شود
، تا بیکاری می شی و هدن ، و از قدس صفت صفت از ان خود بنیابت میکاهد ، صفت صفت ازان تو میای بود
، و از کس ، و با کس نیارامی، که پوست خود بر نتابی، تا چنان نازک شیشی از خویشنت بیگانه می ،خرب بی

  ، مگر بزرق و دروغ.نیاسابی
قدس  ، بآب، و صفات روحانی و نعوت قدسستاند پاره پاره و دل غربت صفات نفسانی از تو می ،تن عاریت

  ، یمحوا اللّه ما یشاء و یثبتنهد نیده بآن تو می، و بر حضرت گذراشسته
، مگر ، درآمیختند با خلق، و نه خلق نمودند، ایشانرا نه با ایشان نمودند، پیش ازان که بودندچنان گشتند که بودند
، و فزود ، که اول بآن هست بودند. ازان تو میتلبیس بنه فرسودند هم بآن هست هستند امروزبینالودند راست. در 

، گفت: کنت له یسمع بی اىل آخره... و مارمیت اذ ، تا آخر هم آن ماند که اول بوده راستکاست ازان رهی می
  هو االول واآلخرو الظاهر والباطن.رمیت و لکن اللّه رمی 
، واندراج التوحید ، والفنآء فی التوحید، و وجود التوحید: علم التوحید و عني التوحیدمراتب التوحید خمس

  وحید.فی الت
و هذا علی الدرجات الهل  ،مایرد به عن کشف قایم بداللة فطرته ینتهی الیه علم السمع اما علم التوحید:

و  التفرق ، و یصح فیه مطالعه الکشف و ینقطع فیه سبلالخرب. و اما عني التوحید: ما ینتهی الیه غایة ذوق الشهود
و اما ، اىل محض الشاهد االزىل. ج عن حدود الشواهدااللتفات اىل الشواهد. و اما وجود التواحید: فالخرو

الفناء فی التوحید: فالصعود عن لسان اال شارة والتحقیق بحقیقة الحق. و اما اندراج التوحید فی الواحد 
  فاستغراق ما لم یکن فیما لم یزل.

است و اشارت از  ، است و عبارت ازعني توحید بتفریدلسان توحید بر پنج ترتیب است: علم توحید زاد مرید
، جحد توحید است. علم بی عني ، در توحید، و تصحیح توحید بجز از اندراج توحیدوجود توحید بعید است

، واندراج ، و فانی در توحید خویش زیر تاوانستفنا بر کرانست ، و وجود بیوجود بهتانست و عني  بی ،هذیانست
  توحید در توحید کجاست کارانست
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  وانشد لنفسه
 ا لم یقم توحیده احدیا واحد

 ان الذین یتهم توحید قصدوا
 توحیدمن صحح التوحید عن صدد

  

 

 انت الوحید و انت الواحد االحد
 من حیث ماقصدوا توحیده جحوداً
 دون الطریق اىل توحیده صدوداً

  

  و له ایضاً 
 یصحح التوحید عن صدد
 یکیل ماءالبحر فی مثل
 ما وحد الواحد من واحد

 نعتهتوحید من ینطق عن 
 توحید ایاه توحیده

  

 

 زلویلحق اال حداث باال
 و یزین عني الشمس فی مثل
 اذکل من وحده جاحد
 عاریة ابطلها الواحد
 و نعت من ینعته الحد

  

  وایضاً له
 عجز الشهادة واشواهد
 و بقبت وجدک واحداً 

  

 

 عما شهودک والمشاهد
 و تجلیک واحدااحداً 

  

ان و یبقی وجه ربک فماذا بعد الحق اال الضالل و قل جاء الحق و کل شی هالک اال وجهه کل من علیها ف
  زهق الباطل.

، من ٭ ام، کی من شاگرد سری سقطی٭ گوید: کی مردمان پندارد، کی جنید شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه
فی  خلق کریم یظهره الکریم٭ قصابم که از وی پرسیدم که تصوف  چیست؟ گفت ندانم. لکن شاگرد محمدعلی 

کند آن  ، ظاهر می، پس گفت: لیکن خلق است کریم، من رجل ظریف و نیکوست اول گفت ندانمزمان کریم
  تعاىل داند: که آن خلق چیست؟، میان قوم کریمان. واللّه مرد کریم، در زمان کریم. از کریم

ه القی الیه کلمة کریمة قال شیخ االسالم کرم اللّه وجهه: الحق اذا صافی عبداً ارتضاه بخالصة وعده من خاصت
  ، علی مکان کریم قوم کرام.، فی وقت کریممن لسان کریم

خودی از  ، و آنگه تازه بدست بی، در حضرت بیاراسته، و پس بناز بشستهنیاز برپورده سخن بی» الکلمة الکریمة«
، سخن از دوستی و از ، و بجان فرا ازل نگران رسانیده، بر دل تشنه بگذرانیده، و بقمع گوش آسودهحق فرا ستده
  .رسنت ناتوان ، و ازرا آسان، و خسته را درمان. شنیدن ، و تشنه را شرابدوست نشان

  ، ان اردتهدخولک من باب الهوی
  ولـکن الخـروج شـدیـد ،بسیـر

، نه گوینده درانست و نه زبان. سخن صحبت عنوان ، و برنامۀچه زبان؟ از حق ترجمان ،: از زبانمن لسان کریم
  ه بگوش شنوند و آن بجان.هم

، و گذشته عمر خجل است از نیکوئی آن و : در چه زمان؟ در زمان که جز از حق یاد نیست درآنفی وقت کریم
  عمر جهانیان از آرزو گریان 

  ، و نه مستمع باز نگرنده.: جائی که نه دل پرگنده و نه زبان خواهندهعلی مکان کریم
، و ناظری پرسان شیخ االسالم گفت: که شیخ بوبکر و مستمع سوزان ،: نزدیک محقق گویانبني قوام کرام

چند پرسی هر که اند: کی خلق بسینه کس. گفت  ٭ از هزار تن پرسید: که تصوف چیست؟ همه جواب دادهکتانی 
  ، بر تصوف بیفزوده باشد.بر خلق بیفزاید
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رضی اللّه عنه: کی بوعبداللّه با کو شیخ االسالم گفت  شیخ االسالم گفت: که اللّه داند کی آن خلق چیست؟
، بسامره بغداد گفت که السامری بن روز به ، کی محمد بن فرخانگفت ٭بوطیب فرخان ، کی ٭ گفتشريازی 

  ، مع فضل العلم الن فضل العلم اتم من فضل الوجد. انشدنا االمام لنفسه:جنید گفت: ال یضر نقصان الوجد
 الوجد بعد وجود الحق بهتان

 حجبکم علمی فاظهر کمقدکان ی
  

 

 والذکر دون جحود الذکر نسیان
 ، بان علومی فیک حسبانعلمی

  

    شیخ االسالم گفت: که آن علم این کار است

  ابن الکر نبی ابوجعفر
عند  ٭ جلس الجنید، مات قبله و کان من اجلة مشایخ بغداد قال الخلدی من اقران الجنید و یقال کان استاذه

اىل السمأ فقال له ابوجعفر: بعد فطاطأ راسه اىل االرض. ، فرفع الجنید رأسه نبی عند وفاتهراس ابی جعفر الکر 
  ، من ان یشار الیه فی جهةفقال ابوجعفر: بعد معناه: ان الحق اقرب اىل العبد

  بوالعباس سریج
و برفت کسی  گفتند! از بزرگی روزی بر کران مجلس جنید بر گذشت بنوشید امام وقت خود ویرا شافعی کهني می
  ، غري ان لهذا الشیخ صولة لیست بصولة المبطلني.گفت: رموز قوم ال اعرفهاویرا گفت: که چون دیدی جنید را؟ 

، هر که او را بیند ، او را پیک و دربان نبود، که از والیت عني افتدشیخ االسالم گفت: پري را صولت باید
، او که بعني ، و میان عزت حجاب نیستز چیست؟ میان او، ترا بآن کار نیست آن هیبت ازودانی. آن ابشکوهد

  ، و گاه بخلق.، گاه بصولت و غريت رودکار عالم بود

  انشدنا االمام للحالج لنفسه فی المراثیه
 انعی الیک قلوبا طال ما هطلت
 انعی الیک نفوسا طاح شاهدها

  

 

 سحایب الوجد فیها ابحر الحکم
 فیما وراء الغیب فی شاهد القدم

  

: مرا بنه ، ویرا گفت، فرا فلیح بغدادی مجنون رسیدذوالنونخ االسالم گفت اناراللّه برهانه: کی وقت جنید با شی
  که این جنون تو از چیست؟ جواب داد: گوئی

 حبست فی الدنیا فجننت
  

 

 بفراقه من رسوم دارسات
  

  »، انشدناه للمجنونو دمن البیتان«
گوید: که من حاضر بودم که یکی از جنید پرسید: که دل کی خوش  شیخ االسالم گفت: که بوالحسني هاشمی

  بود؟ گفت آنوقت: کی او در دل بود.
رفت کی  شیخ االسالم گفت: که نه او در دل جاء گري است قرب ازو در نعت تقدیر است. سخن نه بامنکران می

  بود.، و مهر اللّه بود و نظر اللّه رفت. در دل یاد اللّه بود با جوانمردان می
شیخ االسالم گفت: که دانی که دل کی خوش شود؟ که او ناظر بود. دانی که کی خوش بود؟ که او حاضر بود. 

  ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب و القی السمع و هو شهید.قال اللّه تعاىل: 
  والبد الطیب: دل خوش. حیوة طیبة وقتی خوش و زندگانی خوش. 

  انشدناه لنفسه:
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 لرحاح صافیةا،الدارخالیه
  

 

 والنفس صادیة والوصول مأمول
  

پرسی یا از دعوی  گفت: از اشارات می٭ پرسید جنید را از دوستی. جنید کی زجاج شیخ االسالم گفت: 
  پرسی؟ گفت: از عني دوستی. پرسی؟ گفت نه. گفت: پس از چه می می

، عني دوستی آن زشت دارددارد. و  ، که ملک از ایشانجنید گفت: عني دوستی آنست: که ار خلق آن دوستداری
  ، دیگر همه حواشی ایذ پوست.اینست

، و از عني شیخ االسالم گفت: کی احد حنبل گفت رحمت اللّه علیه: که کمینه چیز در دوستی موافقت است
  آخر نیستی. ، و میانه مستی. و، و عبارت را ازان توان نیست. ازل دوستی راستیستدوستی نشان نیست

  لغريه.وانشدناه 
 لست احسن وصفهبقلبی شیئی

    تمر به االیام تحسب ذیلها

 

 علی انه ما کان فهو شهید
 فتبلی به االیام و هو جدید

  

  ، که جز به بصريت نروم.ام کرده اما عهد ،گفت: خلق را ازین سخن گویم ٭ ، کی زجاجشیخ االسالم گفت
گفت  بگذشت وی سخن می بر مجلس حسن بصری ،شیخ االسالم گفت: که امريالمومنني علی کرم اللّه وجهه

چه چیز بدارد ترا ایذر؟ گفت: » گفت«ترا ایذر؟ گفت: علم.  چه چیز نمایدخلق را. علی ویرا گفت: حسن! 
چون تو سخن باید گفت.  .گفت: چه چیز فرو دارد ترا از ایذر؟ گفت. طمع. گفت سخن گوی! کیورع و تقوی

٭ پرسیدند: کی مرد کی ازین سخن باید گفت؟ به بصريت ای! از کتانی  یعنی ترا روا باشد کی سخن گویی که
قل هذه سبیلی ادعوا اىل اللّه علی بصرية انا و من  از وی دریابد. گفت: آن وقت کی از حق دریابد تا خلق

  اتبعنی و ال تکن من الغافلني واغظ علیهم قوالً سدیداً قوالً بلیغاً. قوالً معروفاً.
، اقبح الغفلة بااللباء والعلة باالطباء والسلوة باالحباء. شیخ االسالم گفت: که عبداللّه بستی گویدو قال ذوالنون: 

  ، آخر از اهل آنست.کی جنید گفت: ارمرد این سخنان ما از وراء هفتاد پرده قبول کند
این کوی را ظاهر ، که اهل گفت: که آن هفتاد پرده باتواند. بزرگی گفت: که پیشني نشان و برکة شیخ االسالم

، و سخنان ایشان که اندرین کوی گویند ، والیت دل پدید آید در طریق آنست: کی مشایخ این کار قبول کندگردد
  خوش آید هر چند در نیابد.

، کی حجاب سه است: یکی حجاب خلق ، بران یافتمهمام حارث گوید که مرد فرا جنید گفت: کی پريان خراسان
داد: این حجاب دل عامست دیگر خاص بچیزی محجوب بچیزی ر نفس. جواب ، ددیگر دنیا و سدیگاست

  دیگر ایذ رویة االعمال و مطالعة الثواب علیها و رویة النعمة.
، او که پاداش جوید بران و او که منعم ، دل او از اللّه محجوب بودشیخ االسالم گفت: او که کردار خود بیند

، نه کردار خود بني! که توفیق او بني! بر کردار خود و خود را محجوبست، دل او ازو بنعمت بیاورد یعنی بدیدن
، ، و فضل او نه کردار خودو بني! سزاءٍ حق او بني تا کردار فرا چشمت نیایددر مجری قدر و خواست و حکم ا

نت او ، خود همه م، ثواب طلب نکنیبامر او و بتوان خود بسنت. وانگاه از خود بمپسند تا آن خود بنه پسندی
  بینی.

گفت: مطالبة اال عواض علی الطاعات من نسیان الفضل پاداش طاعات فرا چشم آمدن و طلب کردن  ٭واسطی
  ، منة اللّه فراموش کردن است.ثواب

٭ گفت: حالوة الطاعات فارس بغدادی، فانها سموم قافلة. و هم واسطی گفت: ایاکم و لذات الطاعاتو 
  والشرک سواء.
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، . طاعت بگزار، و پسند از خود شرکست، خوشت نیاید و لذت نیابیکی تا از خود بپسندیشیخ االسالم گفت: 
  ، رپسند خود بروی دیو زن ، آنگاه از خود مپسند و به وی سپارچنانک فرمانست بشرط علم و سنت

  اذا محاسنی الالئی اسر بهاهی
  فقل ىل کیف اعتذار ،الذنوب

اد ال خوف علیکم الیوم االیه یخافون یوماً... االیه. جنید گفت کی فا یا عب :شیخ االسالم گفت فی قوله عز و جل
، و بشران بن حامد گفتم: آن چه روز است؟گفت: از سه بیم بد نیست: یک خوف ماجری ددیگر خوف ماجنی

و  ، و او بنتوان دانست و بنه توان دید.، از بهر آنکه پوشیدهبیم آنچ او را رفت در ازلسدیگر خوف اللقا. یکی 
  دیدار است.خوف آنکه چی بود. و چه خواهخد بود؟ وسیم بیم 

       ، که آن هیبت اجالل است مجنون عامری گفت:شیخ االسالم گفت: آن نه بیمست
 اها بک اجالالً و ما بک قدرة

  

 

 علی ولکن مالء عینی حبیبها
  

  وانشدناه لنفسه
 اها بک ان اها بک بعد علمی
 فایاماً اقاسی بعد فیکم

  

 

 ن مهابتی منکم نفوربا
 فحبی صادق والخوف زور

  

  و له ایضاً 
 اها بک الفوا بکم رهني
 رضیت بما رضیتم ان تعادا

  

 

 بنفسی الیوم محبوب مهاب
 وان و صال فقد عذب العذاب

  

  وله ایضاً 
 اها بک القلی منی و لکن
 و کیف ورائکم ما عشت رائی

  

 

 اها بک هیبة الکلف الضنني
 یوحبک دینی و هواک دین

  

  ، ولیعفوا و لیصفحوا انهم فتیه.جنید را پرسیدند: که فتوت چیست؟ گفت: انصاف طلب ناکردن قال اللّه تعاىل
: فتوت بجوا مردی و آزادی زیسنت است واخلق وواحق وواخود: آنچه واحقست: بتوان خود شیخ االسالم گفت

یفگنی و بعیب: که ار خوددانی واخلق ، و از خود بنپسندی. ودر بندگی بکوشی و آنرا پاداش و جزا نجویی
، عذر و تاویل جویی و جرم ، و عیب ایشانراو برادران خود را به ازان خواهی که خود را،برخود فضل دهی

  بسوی خود افگنی و تسویل نفس خود و آرایش وی بنه پذیری.

  نکته
الخلق و بذل المعروف قال  الفتوة ان ال یشهد لک فضال و النری لک حقاً قال ابوبکر الشبهی الفتوة حسن

   االنسان اىل مراتب االخیار اال الصدق و کل وقت و حال خلی عن الصدق فباطل ابوالعباس الدینوری: لیس یبلغ 
  وانشد

 ما احسن الصدق فی مواطنه
 قال ابوالقاسم العباس الرازی المقری

  

 

 والصدق فی کل موطن حسن
 الفتوة رویة فضل الناس بنقصانک
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  الثانیه عمرو بن عثمان بن کرب بن و من طبقة

  عصص المکی الصوفی
، و با خراز صحبت کرده بود و خود از اقران نسبت با جنید کندحالج ایذ. ، استاد حسني منصورکنیه ابو عبداللّه

  ایشانست و جز ازیشان و بوعبداللّه نباجی دید و وی عالم بود بعلوم حقایق . اصل او از یمن است. 
، آنجا ویرا ، و بجده رفت، و از مکه بريون کردند، ویرا بکالم منسوب کردند و مهجور کردندشدسخن او باریک 

  قاضی کردند ویرا سخن است نیکو. گویند که پیش از جنید برفت در سنه احدی و تسعني و مائني 
، و کان فی التاریخ اما در سترت آنست: که در نیمۀ سال برفته با جنید در سنه سبع و تسعني و مائتني. کذی وجدت

  قریباً من الجنید فی السن والعلم.
٭ گوید: کی پس روی کنید به پنج تن از مشایخ حارث محاسبی و جنید و رویم و عمر و عثمان خفیف  هبوعبداللّ

، که هر دو ، یعنی: امام بودند در شریعت و در حقیقتعلم و حقایق«٭ که ایشان را بهم بود مکی وبوالعباس عطا
  »را بهم بودایشان 

، که ویرا شریعت و حقیقت بهم ، یک تن رسد کی چنني بود فراوان بودشیخ االسالم گفت: که گر در هزار سال
٭ المروة هی ان تبذل شود. عمرو عثمان گفت. المروة التغافل عن زلل االخوان. و قال ابوحفص الحداد 

٭ المروة ان تصون قال ابوعثمان الحريی ، و تخصهم بالدعاء للعقبی. و الخونک جاهک و مالک فی الدنیا
  نفسک عن المخلقات.

قیل ، والسمو اىل من هو فوقک والجزاء بما اتی الیک. و بن علی: المروة انصاف من هودونکو قال زید
، و حفظ الفرج و الضمره: ما المروة؟ قال التباعد من الخلق لدنی. قیل لبزر جمهر: ما المروة؟ قال حسن العشرة

  تیمیة الهجیمی: الدین اال بمردة. ترک المرء ما یعاب به. قال  اللسان و
کردن ، و در خورد زیسنت وارکان مروت سه چیز است. زندگانی که مروت کم بودن استشیخ االسالم گفت. 

  ، وواحق بنیاز.، وواخلق بصربواخود بعقل
با بدیدن و خطر خود بگوشیدن. و  ، واندازهٔ کارو نشان زندگانی واخود بعقل سه چیز است. قدر خود بدانسنت

، و داد ایشان از توان ، و عذرهای ایشان باز جسنت، ازیشان راضی بودنخلق بصرب بسه چیز است. بتوان ایشان
  خود بدادن.

، عذر واجب دیدن و و با حق بنیاز بسه چیز است: هر چه ازو ایذ وران شکر واجب دیدن. و هرچه ویرا کنی
   .اختیار وی صواب دیدن
و  ،الجنید عن الظرف ما هو؟ فقال: اجتناب کل خلق دنی٭ المروة حسن الرب. سئل قال ابوالحسن البوشنجی

  استعمال کل خلق سنی و ان تعمل للّه تعاىل ثم التری انک عملت.
برخاست بصباهان آمد بنزدیک شیخ علی  ،شیخ االسالم گفت: که وقتی عمرو عثمن مکی را وام برامد بمکه

، و سفینه ، که چند است؟ و آنرا تمام راست کردتا ویرا یاری دهد علی سهل وام وی معلوم کرد ٭سهل سپاهانی
گاه نکردکرد بمکه ، آید و دل ازوام پر اندیشه چون بمکه رسید ، و او را بنواخت و کسیل کرد وی می، و او را آ

  وام باز داده بود و برآسود.
گاه نکرد. از بیم عذر دادن قدس اللّه روحه: کی علی سه شیخ االسالم گفت ل دانی که چرا چنان کرد؟ که ویرا آ

  و بار شکر. گوید که هیچ آزاد مرد آنرا بر نتابد لبعضهم:
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 بنیت عمراً غري شاکر نعمتی
    

 

 والکفرمخبثة لنفس المنعم
  

جمله؟ خود چیست در ، عمر و عثمن را گفت: ما قانون الذکر فی الجمله؟ گفت: قانون ذکر ،روزی علی سهل
داشت او بیاوی پس آن که صفات او ، پس شناخت ستایش او. یگانه عمرو گفت وجود افراده مع معرفة او

  بشناسی.
چشد چیزی دیگر  خورد و می می، موىل نیابد او که افراد موىل یابد نه آدمیست. اینچ شیخ االسالم گفت: که آدمی

  است یصح التوحید بالعلل.. البیتان وسلم.

  لثانیه من المتقدمني شاه بنو من طبقة ا

  شجاع الکرمانی
٭ است صحبت کرده بابوتراب ملوک بوده بکرمان. از رفیقان باحفص نیشاپوری ، از اوالدکنیه ابوالفوارس

، ویرا ٭ ایذ از اجلۀ فتیان واعظان بوده٭ استاد باعثمن حريینخشبی و بابوعبداللّه دراع بصری و بابوعبید بسری
  گویند.» مرآة الحکما«مثلهاء نیکو و آنرا  رساالت است مشهور و

، و دقاق با ٭ باخفتان رفتی، و نهاوندی٭ باطیلسان رفتندی، و باب فرغانی و نوری و سريوانی و حريیباقبا رفتی
گلیم درزی کردان. و شاه پس از باحفص برفته از دنیا گویند: مات بعد سنة سبعني و مائتني. و گویند. توفی قبل 

  الثلثمائه.
، و فقر کی یحیی کرده است وی جواب باز داده است ،٭ بر فضل غنی بر فقرویرا کتابست ردبر یحیی معاد رازی

  را بر غنا فضل نهاده چنانک هست.
درویشی بر توانگری گزید ملسو هيلع هللا ىلص ، که مصطفی ، ترا آن تمامست و کفایتشیخ االسالم گفت: که از فضل درویشی

  .، ویرا اختیار کرد و بپسندیدواللّه آن
، وویرا سخنانست ، ووی امام بوده٭ گفتی ویرا: که شاه شاهی بود، خواجه یحیی عمارو شاه شجاع سید بوده
٭ ٭ روزی باحفص، بنشاپور آمد با بوعثمان حريی، حاد الفراسه بودهاصل وی از مروبودنیکو و کتبست. گویند 

، باحفص باز نگرست او را دید چیزی پرسید، از وی نشسته بود در نشاپور. شاه شجاع بر سروی باز ایستاد باقبا
من شاهم؟ دران سوال بجاء آورد که شاه ایذ دانست که آن سوال جز ازو ، گفت: بخدای که تو شاهی! گفت باقبا

  جستیم. ، آنچه در عبا می، ماطلبنا فی العبا در قبا بیافتیم: باقبا شاه گفت: وجد نافی القبانداند کرد گفت
  سهو انشدنا االمام لنف

 ، بناصحوجدتکم قبل الوجود
  

 

 و ما غنانی الطلب ،الوجود
  

، تعاىل را بخواب دید، وقت ناگاه فرا خواب شد. حق شیخ االسالم گفت: که شاه چهل سال نخفته بود بر طمع
  ، این بگفت: بیدار شد

 رأیتک فی المنام سرور عینی
  

 

 فاحببت التنعس و المناما
  

  ویرا خفته یافتندی یا در طلب خواب یا، پس از ان پیوسته همی خفتی
  للمجنون شعر

 و انی الستنعس و ما بی نعسة
  

 

 لعل خیاالً منک یلقا خیالیا
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، در مسجد زیر کان نشسته بود درویشی برپای خاست دومن نان خواست. کس که روزی شاه شیخ االسالم گفت:
، و بدین درویش دهد فقیه بود آنجا نشسته انداد. شاه گفت: کیست که این پنجاه حج من بخرد بدو من ن فرا نمی

، تا بنشنید گفت: ایها الشیخ باستحقاق یا بشریعت؟ گفت: هرگز خود را ندیدم و قدر ننهادمنزدیک وی. آنرا 
  ، کردار خود را کردار کی نهم؟، کردار خودم بچیز نامد. یعنی که خود را قیمت ننهادمیا بشریعت باستحقاق

، و عمر باطنه بدوام المراقبة و ظاهره غض بصره المحارم وامسک نفسه عن الشهوات قال شاه الکرمانی: من
  ، له فراسة.، و تعود نفسه اکل الحاللالسنتة باتباع

  و من طبقة الثانیة ابوعثمان الحريی
بن سعید بن منصور الحريی النیسابوری اصل او از ری بوده است. شاگرد شاه نام وی سعید بن سعد اسماعیل 

، استاد نشاپوریان بود ٭ صحبت کرده بود امام و یگانۀ وقت بودع و باحفص حداد. و با یحیی معاذ رازیشجا
  طریقت و سريت نیکو دانستی و معاملت راست و طریق تصوف.

، تو کسی ، باحفص حداد ویرا گفت: که اینجا بایست که شاه آنجا اشتغال و عیال داردبا شاه شجاع بنشاپور آمد
، و گوروی در نشاپور است در سنه ، ووی بباحفص بایستاد و باحفص ویرا مجلس نهادبازگشت اه می، و شنداری

  ثمان و تسعني ومائتني برفت ازدنیا فی ربیع االول.
ویرا گفتند: که جوانمردان کیانند؟ گفت: ایشان که خود را نه بینند. و هم وی گفته است: الشوق من شرایع 

در معاملت نیکو. و مشایخ نشاپور به وی نسبت کنند پس باحفص ووی امامست و  المحبة ویرا سخنان بسیارست
، تا قوی شود علم مهني علم برپورد و معاملت نیکو اند: که ربانی او بود که شاگردان را بکمینه متقدأ ربانی. گفته

  را.
  نیکوی.، و تعظیم شرع و آداب و سريت ووی چنان بوده. در سخن ضعیف است اما در معاملت قوی

  وی گفته است: التهاون باالمر من قلة المعرفة  باآلمر 

  و من طبقة الخامسة والسادسة بوعثمان مغربی
، بمکه بوده بنشاپور آمد شاگرد بوالحسن قه، از پنجم طبنام وی سعیدبن سالم المغربی ،سید بوده حاد النظر

  سه پهلوی یکدیگراند.عثمان نصیبی. هر ٭ و بوگور وی در نشاپور است پهلوی بوعثمان حريی٭ صایغ دینوری
و بوعثمان مغربی از ناحیت قريوان مغرب بوده و بمکه بوده سالها مجاور. شیخ وقت بوده و یگانۀ ایمۀ مشایخ و 

، آنجا بود سالها» سنه احدی و سبعني«سید الوقت بمکه بود و شیخ ایشان بود آنجا ویرا قصه افتاد بنشاپور آمد 
٭ و حبیب مغربی و بوعمرو ثمائه. و صحبت کرده بود بابعلی کاتبدر سنه ثلث و سبعني و ثلو بنشاپور برفت 

  و صاحب کرامات ظاهر بود و فراست تیز.» دیده بود«٭ زجاج و با یعقوب نهر جوری
، بوعثمان مغربی گفت: ان روز که من از دنیا بروم ، که شیخشیخ االسالم گفت: که حسني کواشانی مرا گفت

  ن خاک پاشند فریشتگا
  ، کس کس را بندید از گرد و خاک.حسني گفت: چون وی برفت. من حاضر بودم در نشاپور

حرمت حرم را. بوعثمن گفت: ال یجیئی ، در حرم بول نکرده شیخ االسالم گفت: کی وی سی سال در مکه بود
هر که صحبت توانگران  ،الدم. ووی گفت: االعتکاف حفظ الجوارح تحت االوامر. هم وی گفت هذا اال برایحة

، که ، اللّه تعاىل ویرا بمرگ دل مبتال کند. و هم وی گفت: که معصیت به از دعویبر صحبت درویشان گزیند
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عاصی همیشه در طلب توبه باشد و مدعی مصر بود در حال دعوی در محبط حال خود و هم وی گفت: که 
  هو. اند بوعثمان مغربی گفت: فرا طلحه نبلی و مقامات ادبیات

  طلحة بن محمد بن الصباح
مات سنه اثنني و ثلثمائة گفت: که خواهی ترا پند  ٭حريی عثمان من کبار اصحاب ابی، کنیه ابومحمد ،النبلی

، و تهمت بر کردار خود نه تا قیمت گريد ،پذیرد گفت خواهم. گفت بنه می دهم دهم؟ که پنجاه سالست با خلق می
  زد.، تا جنگ برخیتهمت از خلق برگرب
را چهارم ، و عذر خلق. این بدیدن فضل او و عیب خود ،حرفست که صحبت با اللّه سه ،شیخ االسالم گفت

! تا و عیب خود بني خواهد. ایشان زیر قدر و حکم او مضطراند. بود که او می آن میکه نیست. عذر خلق بني! 
  منت یاد آید.

ی گفت که شبلی گفت: که دست بسر با یعقوب شیخ االسالم گفت که بوعثمان نصیبی گفت: که اسد نصیب
  شدم ، درآن وقت بود که بمصر میدانی فرود آوردم می

  »وسلم«گفتم: جربک اللّه هیچ موی نبود بر تن وی که نگفت آمني 

  مسروقمن طبقة الثانیه ابوالعباس بن 
و گفتند که در صفر «ني در سنه تسع و تسعني و مائت ،نام وی احمد بن مسروق الطوسی سکن ببغداد و مات بها

  ،واللّه اعلم» سنه ثمان و تسعني
، از استادان بوعلی رودباری است شاگرد حارث محاسبی و سری سقطی و محمد بن جنید از وی حکایت کند

  ایشان. یمان مشایخ قومست و اجلۀد، از ق، باایشان صحبت کردهمنصور و محمد بن الحسني الربجالنی
ه روحه: که بوالعباس مسروق بغدادی گوید: که شب شنبه نشسته بودید و ما در برمن شیخ االسالم گفت قدس اللّ 

گرستید از صعبئی که من از نماز آدینه باز آمده بودید. و از بس پريان که دیده بودید و سخنان که اشنیده  می
  بودید.

  سئل عن التصوف فقال: خلوا السرار مما منه بدو تعلقها بما لیس منه بد:
 ال هواه مسیئا و محسناً  و انی

 فحتی متی روح الوصال ینالنی
  

 

 واقضی علی قلبی له بالذی یقضی
 وحتی متی ایام سخطک اال تمضی

  

، که بوالعباس موره زن بغدادی گفت: که خویشنت من ترک التدبري عاش فی راحة. شیخ االسالم گفت وی گفت:
  بشغل او افگند.، پیش ازان که ترا مشغول کن

  االم لغريه:وانشدنا 
 لقد جلب الفراغ علیک شغالً 

  

 

 فاسباب البالء من الفراغ
  

نام وی محمدبن اسماعیل گویند. که استاد ابراهیم خواص بود استاذ ابراهیم بن شیبان کرمانشاهی و بوبکر 
  ٭ و بوبکر بیکندی٭ شاگرد بوالحسن علی بن رزین هروی بود.بیکندی

و » و عمر استاد وی صدو بیست سال.«صدو بیست و دو سال بود  شیخ االسالم گفت: کی عمر بوعبداللّه
، ٭ بود گور بوعبداللّه مغربی٭ بود و عبدالواحد زید شاگرد حسن بصریبصری بوالحسن رزین شاگرد عبدالواحد
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که در سنه تسع و سبعني و  »گویند«بر سر کوه طور سینا ایذ پهلوی استاد علی زرین در رزین در زیر خرنوب 
  »، و در سرت آنست: که در سنه تسع و تسعني و مائتني برفت.از دنیا«برفته  مائتني

، او را روشنی بودی. وی ، آنجا که خلق را تاریکی بودیشیخ االسالم گفت: که هرگز وی تاریکی ندیده بود
رت ازان باشد که ، که ار اللّه مونت شهوت از من باز ستاند مرا دوسگفت: بآن خدای که بوعبداللّه مغربی را بیافرید

  آنست: کی علی بن ابی طالب گفت کرم اللّه وجهه ! این اکنون مرا گوید در بهشت شو
، و مسجد ، که بهشت آن من ایذ بنزدیک او، من در مسجد شومار مرا اختیار دهند که در بهشت شو یا در مسجد

  آن او ایذ بنزدیک من. 
: بنده گفت سخن بجای رسید که گفت کوه طور سینا سخن می ، براالسالم گفت: که بوعبداللّه مغربی وقتیشیخ 

  امون آمد.، شد و بهد را سنگ از کوه بجنبید و پاره پار، تا آن هنگام که فرد ماند فرباو چندان نزدیکی جوید
  وی گفت: افضل االعمال عمرة االوقات فی الموافقات.

  و هم وی گفت: ما فطنت اال هذه الطایفة واحرتقت بما فطنت.
  و ال بی عبداللّه المغربی شعر

 یا من الوصال ذنبا
 ان کان ذنبی لدیک حبی

  

 

 من الذنوب  اعتذاریکیف
 فاننی منه ال اتوب

  

، ، و در زیر عافیت غرق کردهبوعبداللّه مغربی گوید: که این قوم سه مرداند: یکیست: که او بالء اریشان بازداشت
، می دعوت کنند خلق را باو و بسوی او.ددیگر قوم را عزلت و اند عیاندابیند کی ایشان بر سر کوی  تا آسوده می
  ، تا عیب ایشان نبینند که ایشان شفیعانند خلق را.اند از خلق خلوت داده

، تا دران خوش ، و دید وری خویش ازیشان باز نگرفتهو سدیگر قوم مردیست که کوه بال برایشان ریخته
  باشند. می

قوم سه گروه کرد یکی را لباس بال کرد ددیگر را خلوت و عزلت را از خلق جدا کرد.  شیخ االسالم گفت. او این
  و سدیگر را خودی خود را یکتا کرد. من لم یکن فانیا عن حظه... االیات.

مفرور ! یا ، یا از خویشنت رسته است و تو او را زندگانیکه سوختیست آرزومند تو او را امانیشیخ االسالم گفت:
  ان آشکارا در زندان نهانی. من المتقدمني: شیخ االسالم گفت که نام: است از زند

  بوعبداللّه نباجی سعید بن یزید النباجی
، و از وی حکایت و ، کردهعاصم کتاب هد، ار طیفۀ اول امام است منرب دار. سهل از قدیمان مشایخ است ،است

را سخنست در معرفت نیکو. استادان احمد  او٭ است ، اقران ذوالنون مصری، وویرا دیدهسخن آر دران ازو
  ، و خادم الدین االدب.ئی خادم. و هم وی گفت: لکل ش٭ نباجی گفت: االدب حلیة االحراربوالحواریست

وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً ، روشن و نیست هیچ نشان ازو! که که بوعبداللّه نباجی گوید: که چشم برودار شیخ االسالم گفت:
، که موسی گفت وعبداللّه نباجی گوید در تفسري این: العلم اىل المعرفة. هم بوعبداللّه نباجی گویدبإِلَى قُوَّتِكُمْ 

که چون قصد درست ویرا  ٭ گوید:کتانی! و قصد درست کنی مرا یابی ترا کجا یابم؟ گفت: چون! من الهیهيلع 
  ! آن یک گامست.٭ گوید: النعرجحالج! و بیافتی

از خود در گذشتی فرا او رسیدی شیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه ! چون وئیآن یک گام ت :شیخ االسالم گفت
  ، نه معرفت تصدیقی.، مگر از معرفۀ عارفانهانطاکی گوید. که از هیچ کس واز هیچ چیزم حسد نیاید
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، چون ، و ال غلیال تسقی. معرفتی رسمی٭ گوید: معرفة رسمیة که قطره و سمیة ال علیه تشفیبوعلی دقاق
، االسالم گفت که با یعقوب هاشمی بوده، و نه تشنه را سرياب کند. شیخ ، نه یمار را شفا آردنست تابستانیبارا

، این هر چه مرا فراموش شود، با یعقوب گفت: کردند ٭ برفته بود پیش وی از وی حکایت میذوالنون مصری
د بازگشته بودند شادی کنان و در نشاط. آمدم یا ذوالنون مصری بهم مردمان از عی  ، که روز عید میفراموش نشود

اند  اند. خود ندانند که از ایشان پذیرفته دهاراند. بگز ، که امانت داشتهکنند ذوالنون مرا گفت. این مردمان نشاط می
  ، وبر ایشان بگرئیم.باز شویم ،یا نه؟ یعنی طاعت رمضان. بیا تا یک سو

 هریست که قیمت ندانستی بسفتی. آنکگوهر است گوشیخ االسالم گفت: که این حکایت همچنان حکایت 
وعید با گفتم: که وعید ار جانامد اهل آن غافل بودند ! من آنکه نشناخت غافلخورد. و  ، تاسف میشناخت

  جای نشد. او کی نه اهل آن بودند بیدار بودند آن وعید آویخت درو 
مرا گفتی: که دست و روی بشوی ! داخداونهيلع ، که داود گفت شیخ االسالم گفت: که سباع موصلی گوید

من چه چیز بشوید صحبت را؟ گفت: الهموم واالحزان تیمار و ! دل ، اکنون می با صحبت خوانیخدمت را
  شیخ االسالم گفت: درین طریق ازین منزل بد نیست.. اندوه

  و من طبقه الثانیه و قیل من طبقة 

  ممشاد الدینوری ةالثالث
نان مشایخ است و جوان مردان با صدق حال و فتوت ظاهر صحبت کرده بود با سید و شیخ اهل عراق از مهی

  ٭ و با مه ازو از مشایخ.یحیی جال
اند:  و جز ایشان. یگانه در علم و شیخ جبال با کرامات ظاهر و احوال نیکو گفته ٭از اقران جنید و رویم و نوری

٭ برفت از دنیا و بوالعباس مسروق ه بوالحرث اوالسیک، دران سالکه در سنه تسع و تسعني و مائتني برفت از دنیا
  ٭ ار درست شود.و بوحمزهٔ بغدادی

، بیند. شیخ ، هرگه دران نگردشیخ االسالم گفت: که وی گفت: که اللّه تعاىل عارف را آینه داده است درسر
  ، هر که بماند بازان شود بیاساید االسالم گفت: که مومن جای دارد ازو دردل

، مگر این ، و حال من چننيبود گاه گاه ، که مرا چنني تفرقه میاندیشم ٭ گوید: که دوش میحسن حصریشیخ ابوال
، بجاء آوردم: که اوجاء دارد در دل دوستان ن بودید کی دانستمآبود؟ ارنه  مریدان و شاگردان مرا خود چگونه می

  یعنی زهرهٔ من پاره شدی. من پاره پاره شد می، ، گخ جز ازو آن ننگرد و جز ازو خاطر نشودخود
  وانشدنا االمام لغريه

    و ما اباىل بعیون و ظنون انفیها
 

 سرک مرآة اری وجهک فیهاىل فی
  

  و شیخ االسالم گفت: که دوستان او آینه اویند هر کی دران آینه نگرد او بیند.
  وانشدنا لنفسه:

 صريتنی مرآة من یبغیک
  

 

 من یرنی یرک
  

  ام. ، دنبال چشم عاریت فرا ندادهکنند چهل سالست که بهشت بحذا فريها برمن عرضه میو هم ممشاد گفته: کی 
گوید پیغامرب  شیخ االسالم گفت: در حضرت و حضور و صحبت اونگر منت بغري او شرکست باو واللّه تعاىل می

  خود را: ما زاغ البصر و ما طغی قل اللّه ثم ذرهم.
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، در دل ام ريی و هم ممشاد گوید: هرگز بسر هیچ پري نشدم و سوال نربدهو فی خرب صحیح غریب: الاسأل عبادی غ
  ، تا او خود چه گفتید.میصافی باو شد

او ! تا ادبیست. خاىل از علم و از رای خود و سوال خود باو رو شیخ االسالم گفت: که علم بردن بسر پريان بی
مه معرفت صدق افتقار است باللّه. و هم وی گفت: و فایده گري ورو و ممشاد گوید: ه ، آنرا غنیمتخود چه گوید

  ، والصرب مع الحق شدید.طریق الحق بعید
، ممشاد ٭ گوید: که فارس دینوری گوید: که ممشاد از در سراء خود بريون شد سگ بانگ کردشیخ بوبکر رازی

، و ارواح لمشاهدة، سگ بر جای بمرد و هم وی گفت: ارواح االنبیاه فی حال الکشف وااالاللّه گفت: الاله
  الصدیقني فی القربة واالصطالم.

  ٭ ٭ سمعت محمد بن خفیفقال الشیخ ابوعبداللّه الطاقی
اىل السمأ و هو یقول: رأیت ممشاد الدینوری فی النوم  یقول: رأیت ممشاد الدینوری فی النوم کانه قایم رافع یدیه
یدنو من رأسه حتی وقعت ! والسماء رب القلوبیا  !کانه قایم رافع یدیه اىل السمأ و هو یقول: یا رب القلوب

  ، فانشقت و حمل ممشاد.علی رأسه
گري  شیخ االسالم گفت: پس سخن وی: الطریق اىل الحق بعید و قدمضی. گفت: راه بحق دورست مگر او دست
فت: بود و صحبت و صرب کردن و روزگار گذاشنت با خداوند عزت سختست مگر او مونس بود. ممشاد دینوری گ

  ، که کیست بردر؟، تا چه پاسخ آیدکوبم که شصت سالست تا در می
، دوست از ان جوانمردی بود گریست. گفت: ، گویندهٔ دید که بر وی میکند شیخ االسالم گفت: که یکی جان می

  گریی؟  شکند تو چرا می ، زندان میتو
لکالم ال یغمسو کم فی ضاللتهم. یا وجد شیخ االسالم گفت: که ممشاد گفت با یاران: که علم آموزید که اهل ا

  سخنان ممشاد ایذ ، یا سفر و زیارت و حال بقطع بووادی یا تعلم علم محض و شرع صاف. همه حال و وقت
  ، آن ندهند که او داشت، که هرگز او رانستآ، کمینه از ن او انکار کندآ و ممشاد گفت: هر که بر دوست از

، یعنی که آن باصل ، هرگز آنرا بصدق نیابدهٔ زراق که بر زرق زند انکار کندهر که بر نعروذوالنون مصری گفت:
بهره باوی. ! تا ، و راست بني، تو راست نگرآرد. ترا از زرق وی چه؟ زرق وی چه؟ زرق وی برویست انکار می

  واللّه المستعان.
دیم. جوانمردی از در خانه شیخ االسالم گفت: که بوعامر گوید شاگرد ممشاد: که روزی پیش ممشاد نشسته بو

، و بازار و بازار در میان نه؟ شیخ درآمد بمیزبانی اجابت خواست. شیخ گفت: توانی این صوفیان بخانه بری
شیخ گفت: او  ، اصحابنا گفت که شیخ این چنني نکردید این چه بود؟بريون شدبهانه جست اجابت نداد. چون 

باید  ، میکند آید و چیزی نفقات می ، اکنون مین از دست وی بشد،آ، دنیا بدست وی آمدازین جوانمردان بوده
  ، تا مهر آن از دل بريون نکند این باز نیابد.او را که سرمایۀ خویش باز یابد

  قال احمد بن ابراهیم المسوحی
اخذ مثله ، احوجه اللّه اىل ان یو هومن اجلة مشایخ بغداد: من فتح له شیئی من غري مسئلة فرده و هو محتاج الیه

  ألة و اسند الحدیث.بمس
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  و من طبقة الثانیة ایضاً الحسن بن علی المسوحی
٭ است اما از اقران ایشانست و از متقدمان مشایخ است ،گویند از استادان جنید و بوحمزهکنیت او ابوعلی است

نس؟ قال: ٭ جنید گوید: که حسن مسوحی راچیزی گفتم در انس گفتم: ما االشاگرد سری سقطی و بشر حافی
، و ، مرا مالمت نیایدلومات من تحت السماء ما استوحشت. گفتم انس چیست؟ گفت: ار خلق بیک بار بمريند

  وحشت نگريد
، که ویرا هفتۀ فراموش کرده بود جاء تنها عذر خواست که ترا سخن محمد نفیسه با محمد عبداللّه گازر را

  شت تنهائی از دوستان خود برداشت.که اللّه تعاىل وح! فراموش کردم گفت: رنجه مشو
٭ حقیقة االنس االستیحاش ممشاد، فالعیش فی االنس والفقر والتسی. قال : علیک یا نفس بالتخلی٭للسمنون

  من نفسه بذکره.
٭ سرور قال الجنید٭ هو انفراد القلب بالمحبوب. و . و قال الخراز٭ االنس االنفراد بعد و جدا لذکرقال الشبلی

٭ محادثة ، حتی تستوحش من نفسک. قال الخراز٭ ان تستوحش من غري للّهقال رویمالخطاب. و  القلب بحالوة
، اال من ان تستوحش الدنیا و اهلهاعن االنس فقال. ٭ االنطاکیاالرواح مع المحبوب فی مجالس القرب. سئل 

  هو االستیناس باللّه.» اهل والیته االنس باهل والیته
  ن المسوحی مات بعد الثلثمائهو بوحمزه گوید. استاذنا حس

  و من طبقة الثانیه ایضاً رویم
، از اهل بغداد است از اجلۀ ، کنیه ابومحمد البغدادیبن احمد بن محمد بن یزید بن رویم بن یزید رحمه اللّه

، قرآن را برادریس بن عبد الکریم حداد مشایخ و رویم فقیه بود و عالم مذهب داود صباهانی و مقری بوده
اند: ابوالحسني و ابوشیبان در سنه ثلث و ثلثمائه برفت  ، و نیز گفتهاند: که کنیت او ابوبکر است گفتهنده بود. و خوا

   از دنیا.
و مه ازوی. و من موئی از رویم  ،، از یاران ویستنمود شیخ االسالم گفت: که رویم خود را شاگرد جنید می

، که در توحید سخن گفتید وید: که هرگز دیدهٔ من کس ندید٭ گدوسرت دارم از صد جنید. و بوعبداللّه خفیف
  چنانک رویم.

، و بالعلم ، فقال: هوالذی ال یملک شیأ و ال یملکه شیٔ و هم وی گفت: بالهدایة سادواسئل روی عن التصوف
مهرتی خود را بتوانگری و  ،استبصر وا بالنور عرفوا و به وصلوا. شیخ االسالم گفت: که رویم سید است تلبیسی

٭ خدمت جنید میکرد یک ، بوعمرو زجاج، ویرا چهار بالش بود باحتشام بود تمام، وکیل قاضی بودفرا نمودی
زجاج را عزم رفنت خاست با خود گفت: من از ! چون گفته بود ویرا: که نگر به نزدیک رویم نشویچند. جنید 
، ویرا دید در چهار ن از جنید بر روی شدچه عذر آرم؟ پنها ،، چون کسی پرسدرویم ندیده باشم، بغداد بروم

  ،بالش واحتشام تمام
، رویم گفت بوعمر ورا: که این اصحاب تو می گویند ، دخرتک فراز آمد از آن وی نزدیک ویچون خاىل شد

ه سازند تا بیایم. ایشان ن، کی چرا این شغل بنگذاری؟ و در میان ما آی چگونه آیم؟ چرا شغل این کودکان بمرا
  ، از آنچه ازو یافتم و ایشان را علم توحید گویم را خرب

گاه کرده بودگفت و یاران وی را. چون بوعمرو با جنید آمد شیخ االسالم گفت: که جنید را می ، که ، کسی ویرا آ
! چون دیدی ویرا؟ گفت: سخت بزرگوار و محتشم! بگو وی بنزدیک رویم رفت. جنید چون ویرا دید گفت: هني
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، فرا چشم تو نیاید مایۀ ، نباید که دران سريت وتلبیس ویرا بینی، که بروی مروگفتم ، از بیم ترا میالحمداللّه گفت:
  ، الحمداللّه که نیکو دیدهٔخود بباد دهی

، که پای تاوه در سر آریم ، ازان احتشام گفت: بدان میشیخ االسالم گفت: که وقتی کسی رویم را چیزی گفته بود
  باک ندارم؟ بندم و ببازار برایم و

از گشت از نزدیک وی جائی بود بر باال از آنجا فرود آمد رویم دست در ب ٭ بوی شد. میچون بوعبداللّه خفیف
، هو بذل الروح واال ال تشتغل برتهات الصوفیه. گفت این کار جان فدا کردنستی پسر اکتف وی نهد و گفت: 

  ،نه برتهات صوفیان مشغول نشوی
، در سر کار او گنی و هنوز برخود باقی کنی نه هیچ رنج با ، جان و دل و تنعت در نگريیو بهر جان خود را مناز

  حکم از آن او بتو رسد رنج و شکایت درگريی 
٭ نیز گفت: که صوفی را حال و مقام نبود که صوفی از احوال و مقامات بر ، و شیخ سريوانیو هم رویم گفت

آخر ، یا ظاهراً فی الذکر. اىل ، وانشدنا االمام لنفسهاند ات تادیبات، که مقام٭ گفتگذشته بود و بوعثمان مغربی
  االبیات. فی منزل الظعن عنه و ال سکون و ال حرک.

سئل رویم عن المراقبة فقال: تحقیق القلوب بنظرة اىل المحجوب. و سئل رویم عن القربة فقال: ذبح النفوس 
ل رویم عن االنس فقال: ان تستوحش من غري اللّه حتی من بني یدی اللّه بسکاکني الصرب عما سوی اللّه و سئ

، کی الهام چه بود؟ وی گفت: که روز ، یکی فراز آمد جنید را پرسدنفسک روز آدینه جنید نشسته بود بارویم
که او را از من سوال کن تا جواب دهم. ویرا گفت: الهام  گفت: مسجد و مسئله الهام و دل معلق؟ رویمآدینه و 
  ست. آنکس بآن راضی گشت و برفت.توفیق ا

، فقال: الوقوف ، رویم رامه نهادی پس جنید و نوری سئل رویم عن التصوفشیخ االسالم گفت: پس از خراز
، حتی تجوز علی الصراط و قال التصوف: ترک علی البساط و ترک االنبساط والصرب علی ضرب السیاط

  رض من سری ذکر اال کل حتی یحضرالتفاضل بني الشیئني و قال مکثت عشرین سنة ال یع

  و من طبقة الثانیه یوسف بن حسني الرازی
شیخ االسالم گفت عظم اللّه کرامته: کی  ، و در وقت خویش اما وقت بود.، شیخ ری و جبالکنیت ابویعقوب

و  وی امام بود این طایفه را بشکوه طرق. درین کار تلبیسی طریق مالمت داشته مردمان بر خویشنت شورانیدن
قبول ایشان بخویشنت ویران کردن و خود را از چشمها بیفگندن شاگرد ذوالنون مصری بابوتراب نخشبی و یحیی 

، ویرا مکاتبات ٭ بوده در سفرها. وی عالمست متدین٭ و جز از آن صحبت کرده رفیق بوسعید خرازمعاذ رازی
و ترک جاه و مخلص در کردار در سنه  یگانۀ جهان بوده در طریق مالمت و ترک تصنع ،است بجنید سخت نیکو

، ثالث و ثلثمائه برفته از دنیا بدر مرگ گفت: الهی خلق تو با تو خواندم بجهد. و هر که توانستم در خود بکردم
، پس رفت. بخواب دیدند ویرا گفتند: حال تو؟ گفت: اللّه مرا گفت: که آن باز آن بد مرا بیکی بخش ازیشان

  م گفت ترا بتو بخشیدم.گفت! باز دیگر باره گوی
، که میان او و میان خود واسطۀ و وسیلۀ در شیخ االسالم گفت: که آن دانی چرا گفت؟ گفت ترا بتو بخشیدم

  در میان اینان و او وسیله و واسطه هم او بودنیاورد. که 
، هم از شما بیاید باید ، که آنکه شما را می، که یکدیگر را بناز داریدوصیت کرد یاران خودرا شیخ االسالم گفت:

  ، یعنی این طایفه.اند میان اینان وسیله و ترجمان هم اینان
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، که سخن من ام ، کی یوسف حسني رازی گفت: که چنان شده٭ جرجرای گویدشیخ االسالم گفت: که بوبکر مفید
  شنود.  جز اللّه بنمی

٭ گوید: مرد محقق شود در طریق مغربیشیخ االسالم گفت: آخر این علم چنان شود. که آن پري گفت. بوعثمان  
، هر سخن ، و او را چنان کندکس ازو نشنود مگر اواللّه تعاىل برو رشک برد که او از هیچکس نشنود مگر ازو. و 

، واشر کله فی بیت و مفتاحه که گویند ازو شنوند قال یوسف بن الحسني: الخري کله فی بیت و مفتاحه التواضع
  الکرب.

، که گوید: که موسی عیسی مکی گفت: که یوسف حسني رازی گفتت: که بوالحسني آبری شیخ االسالم گف
اشارت از ٭ گفت: که شغل خاصۀ او و منادیان باو سه چیز است: یکی فرج از غم نهانی. ددیگر ذوالنون مصری

  توحید و سدیگر ثنا گفنت برو و یاد کردن او در میان دوستان او.
، و ، از اقران ذوالنونلّه بن حاضر خال یوسف حسني رازی بود از متقدمان مشایخشیخ االسالم گفت: که عبدال

آمدم از نزدیک ذوالنون روی بنهاده چون ببغداد  گوید: که از مصر می ، یوسف حسني رازی میمه از ذوالنون بوده
: که از کجا وی شدم مرا گفت، که به حج خواست رفت عبداللّه بن حاضر. بنزدیک ، خال من آنجا بودرسیدم
بنه پذیری گفتم: مگر پذیرم. ! گفت خواهم مرا وصیت کنی ، میروم به ری آیی؟ گفتم: از مصر بخانه می می

آنشب  بیندیشم درین.! گفتم ، در دجله اندازنوشتۀ از ذوالنون، کتب خویش و هر چه گفت: چون شب دراید برو
آید. گفت: گفتم  روز ویرا گفتم بیندیشیدم مرا از دل بر نمیخواب نربد و مرا ار دل بر نیامد. دیگر  مرا از اندیشه

پذیرم. گفت: چون به ری شوی مگو  ! گفتم:هم بنه پذیری ! گفت:ویرا چیزی دیگر گوی! گفتم ترا که بنه پذیری
، این بر من صعبرت اندیشم گفت بیندیشم. همه شب می! یوسف که من ذوالنون را دیدم، و از ان بازار فرامساز

چون  ! گفت:گفت: ترا سخنی گویم: که ترا ازان بد نیست. گفتم بگوی! آخر گفتم که بنه پذیری مد. گفت:آ می
  ، بروهني، که همیشه اللّه تعاىل در یاد تو بود، و چنان کنخوانم ، که باو می، خلق را با خود مخوانبازخانه شوی

همیشه زبان تو بیاد ! گه گفت: موسی چنان کنکه ! گفت شیخ االسالم گفت: که اللّه تعاىل فراموسی گفت: ببني
 نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا یْكَ ،اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا تو بر من بود قال اللّه عز و جل! گذر ، و هر کجا که شودمن تر بود

  آالیه.وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا 

  و من طبقة الثانیه سمنون بن حمزة البغدادی
اند: کی کنیت ابو ابوالقاسم  اند: کی سمنون بن عبداللّه ابوالحسن الخواص و نیز گفته گفته و المحب امام المحبة.

، که وی المحب گویند ویرا، باز ننگرستی. سمنون بود. وقتی خود را کذاب نام کرده بود تا نه گفتندی که کذاب
  یگانه است در علم محبت کی همه عمر ازان گفت

اقران جنید و نوریست از مهینان ٭. از لی قصاب و ابواحمد القالنسیباسری سقطی صحبت کرده و محمدع
  ، پس جنید برفته از دنیا. مشایخ عراق بوده

  سمنون گوید: که محبت رهی را صافی نشود تا زشتی بر عالم ننهد وانشد: 
 قوم اذا هجروا من بعد ما وصلوا
 واللّه لو یحلف العشاق انهم

  

 

 ما توا و هم یهوون کم بعثوا
 کری من البني یوم البني ما حثواس

  

، این ابیات خواند ، قضیب بر ران خود میکی سمنون را دیدند بر لب و جله قدس اللّه روحه: شیخ االسالم گفت
گاه:رفت ، وران وی بدریده بود و خون میخواند می   ، ووی نه آ
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 کان ىل قلب اعیش به
 ، فقدفاردده علی! رب

 رمق ، مادام بیواغث
  

 

فی تقلبه  ضاع منی
 عیل صربی فی تطلبه
 یا غیاث المستغیث به

  

وی گفت با کی  !، آن جوان گفت: وی گفت: از که؟ جوان گفت: واخ٭ بر جوانی شد بیمار بودیبوعثمان حري
مردی از راهب پرسید: که بنزدیک شما بهرت چیز که اللّه یاوند چیست؟ گفت: دل که ازو برتسد گفت: که ازین 

  و بیند گفت: که این نبود. گفت: تن که او پرستد:گذشت. جان که ا
، جان هم ، آن نه جانستشیخ االسالم گفت: که در ورق صوفیان دل نیست در ورق صوفیان سخن از جان است

  ، اما در طریق رشک بهانه بر جانستنیست
  لغريه:

 قصار غلیاکان ىل قلب
 رحمة اللّه والسالم علیک

 وجه قد عرفت طریقها ـوىل الف
 ان قلبی معی فلما التقیناک

 انا سلمت فی هواه قیادی
  

 

 لم یکن ذالک فی التحمل شیا
 اننی میت و ان کنت حیا

 اىل این اذهب؟ بولکن بالقل
 صار قلبی له فمن ىل بقلبی

 الحب صعبی وفوادی قدذل فی
  

  للسمنون
 راض بطول صدک عنی انا

 فامتحن الجفا صربی علی
  

 

 لیس اال ان ذالک هواک
 ود عنی مقام بر جاک، الود

  

  شیخ االسالم گفت: که روزی سمنون گفت:
 ترید منی اختیار سری
 ولیس ىل فی واک حظ

  

 

 و قد علمت المراد منی
 فکیف ما شئت فاختربنی

  

  ، تا ویرا نگفتندی که مذاب باز ننگرستی شیخ االسالم گفت رضی اللّه عنه: که:مرا مخوانید جز کذاب
  شیخ زهرون
اند.  ٭ با یکدیگر در صحبت بمکه رفته، از اهل اطرابلس از اقران مظفر کرمانشاهیخ مغرب بودشی ،بمغرب بود

،و همه بجمله بر مکه برفته انداز دنیا. بوعبدالّله و سیده زن مظفر پس ایشان ،فرا پیش و مظهر پس اوزهرون 
، با وقتی بتماشا بريون شده بود ام از فتیان چون زهرون شیخ االسالم گفت: که ٭ گوید: که هیچ فنی ندیدهمغربی

   جماعتی از درویشان. این دو بیت بر خواندند: 
 سنا برقی نفی عنی الکری
      منزل سلمی به نازلة

 

 لم یزل یلمع ىل من ذی طوی
 طیب الساحة معمور الفنا

  

  وی بخروشید و بانگی چند بکرد و لختی شور کرد و بازگشت گفت: من تماشای خود بکردم  
  ، که:السالم گفت: در کتاب احمد بن الحواری دیدمشیخ ا

  شیخ عرون بن الزنابة
ویرا بخواب دیدند پرسیدند: کی حال تو؟ گفت: حاسبونا فقد ققواثم  ،کنیه ابواالصبع بمکه شیخ بوده بشام بمرد

م گفت: که االسال، و بیک بار فرا گذاشتند. شیخ منو افاعتقوا. شمار بمن در گرفتند خرد خرد پس منت نهادند
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، وی گفتی و ، هر کی او را گفتندی: که فالن کس بمردمحمد با معتز بوده از هری مرد صاحب ادب بوده و علم
  حصل ما فی الصدور.

یعطی ویثنی. شیخ با  ، واذکر عبدنا ایوب. گفت:شیخ االسالم گفت: که حبیب عجمی گفت: درین آیت
  ،منح و یمدح. شیخ االسالم گفت: کهعبدالرحمن صابونی این بشنید زیادت کرد گفت: وی

  میمون مغربی
بگردد. گفت: ارتو ازان  ، چون در سماع آمدی سپید شدی. او را گفتند: که حال تو می، سیاه بودبوده بمغرب

، حال بر تو هم بگردید. میمون المغربی من اهل المغرب و کان من السیاحني و هو من ، که من آگاهمآگاهید
، حکی انه کان معه ن یرافق اباموسی الدبیلی فی االسفار و کان صاحب آیات و کراماتقدماء المشایخ و کا

  .جراب و کان کلما اراد شیئا ادخل یده فیه واخر جه منه
٭ با ایشان ، و عطای سلیمنمردمان باستسقا بريون شدند ،شیخ االسالم گفت: وقتی در بصره قطح افتاده بود

  شنیدم باز شدم:، حس عطا گوید رفتم بران گورستان

  سعدون مجنون
 ،شدم سالم کردمگفت. فرا  زد و با خود چیزی می ، دست بر زانوی خود میدیدم در چهار طاقی ازان گور نشسته

اند نفخ فی الصور ام  سعدون گفت: و علیکم السالم عطا و من کشف عنک الغطا؟ پس گفت: عطا آن چه قوم
تو با ایشان آمدهٔ؟ گفتم: آری. گفت: بقلب  ، تنگی افتاده است. گفت:ندا بعثر ما فی القبور؟ گفتم: باستسقا آمده

ام بقلب خاوی؟ گفت: خواهی که من آن ترا بخواهم تا باز گردید. گفتم: خواهم چرا نخواهم گفت:  سماوی
  د.، نباید شتربند مرو که تا نرتبند! تا خداوندا! بآن راز دو شینۀ من بر تو. باران در استاد و گفت: عطا

  عطاء سلیمان
آیی؟ گفت:  او را گفتند: چرا در سایه نمی ،از زهاد بصره است سید وقت. بیمار بود در آفتاب خفته بود

  ، گام برگرفتی.خواهم که با سایه آیم اما ترسم مرا گوید کی در راحت نفس خود می
و پای وروی بشوی  گفتی دست! مرا خداونداهيلع:گفت: که سباع موصلی گوید: کی داود گفت شیخ االسالم 

  ، دل من چه چیز بشوید؟ گفت: الهموم االحزان تیمار و اندوه.خوانی می، کنون با صحبت خدمت را
، مگر شادی که از و همه چیز از چون خویشتنی زاید ،شیخ االسالم گفت: که درین طریق ازین منزل چاره نیست

، ، ناکامی و رنج بودی، اگر بودی آن بهاحق راصحبت صحبت  ، یعنیگفت: این کار را بها نیستاندوه زاید. و 
  وانشد:

 ان حزنی فیک حزن عجب
  

 

 ولدته فیک امات الفرج
  

تر بود  تر و صاف او تنگ ريایۀب، و هرکس که گوید: که هر کس را بريایه بود خالد معدان االسالم گفت: کیشیخ 
.خضر »، اللّه آنرا دوسرتتر تر و صاف تنگ، هر دل که و بريایه ملک تعاىل دلهای دوستان اوست«، دوسرت بود

  کنی؟  ، چون از وی بازگشت گفت: دل بريایه است نگراز چه پر میهيلع گفت با موسی
شیخ االسالم گفت: کی وقتی بومعشر معروف بن احمد الزاهد مات سنه اربع و سبعني فی ربیع االول بباشان در 

، ویرا گفت چه نامی؟ گفت معروف. گفت: اوست و یبت و بها، پري با هاو آمد ، که ناگاه پريی فرا سرمسجد بود
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کنی؟ این بگفت و برفت. با جعفر  ، نگر که در بريایه چه می، و معرفت میان بنده و او دل بريایه استعارف بنده
  هيلع.فقیه و بزرگان متفق شدند که وی خضر بود 

، ارتو او ، اللّه تعاىل گفت آتش راداختندشیخ االسالم گفت: که بورجا عطاردی گفت: کی ابراهیم را به آتش ان
، گفت: روز. چون با کار آمد  هوش سه شبانه بیفتد بی، بعزت من که در وقت بآتش مهني فرستم. آتش را ببازای

  آتش مهني کدامست؟ گفت: آن آتش که در دل دوستان منست.
، و هوش آتش تف آنست و هوش ه، هم آن نسوخنت هیبت بماندشیخ االسالم گفت: کی ببهانۀ آن آتش نسوخته

  آب نم آنست و هوش هر چیز قوام آنست.
، که دوزخ گفت فرا اللّه تعاىل: که گر من در تو عاصی شیخ االسالم گفت: که بوطیب خراشی گفته عکی باندلس

: چه آتش است؟ گفت! آن ، گفت: خداونداتر از تو ، تو با من چه کردید؟ گفت: ترا بسوختید بآتش سوزندهشدید
  آنکه در دل دوستان منست.

، بتقرب نیاز ، که عزت تو رد کند، ویرا نه بمسافت جویویرا بنفس دریافت ،آمد شیخ االسالم گفت: که عارف
  ، تا کرم ترا بار دهد.جوی

  ، که اسماعیل عباد گفت: آن شب کی بتوایم صاعقه بارد.شیخ االسالم گفت

  صفهانیو من طبقة الثانیه علی بن سهل بن االزهر اال
، از اقران جنید ٭ بود، شاگرد محمد یوسف بنا، و از قدیمان مشایخ سپاهان، مردی بزرگ بودهکنیه ابوالحسن

صحبت کرده بود. عمر و عثمان  ٭، با ابن معدان و بابوتراب نخشبی، او را بوی مکاتبت و رسالت بودبوده
آگاهی وی سفینه بمکه فرستاد القصه: علی   ، وی همه آنبداد بی٭ را که می سی هزار درم وام برآمد بمکهمکی

  اند. ، که ایشان توانگرین خلق، کی این طایفه را درویشان خوانندسهل گوید: نه حاللست بسوی ما
شیخ االسالم گفت: کی پادشاه کی جامهاءٍ نیکو فرا دنیا داران داد فرحامه فرا درویشان داد. و طعام پاکیزه فرا 

  یعريی قومی علی الملبس الدون االبیات.  داد. للمرشدی: ، مزه فرا ایشانایشان داد
علی سهل گفت: اعاذ نا اللّه و ایاکم من غرور حسن االعمال مع فساد بواطن االسرار. و هم وی گفت: التصوف 

، گفت: بعید من الظنون قریب فی التربی عن من دونه والتخلی عن من سواه و پرسیدند از وی از حقیقت توحید
  .الحقایق

  :و انشد لبعضهم
فقلت الصحابی هی الشمس ضوئها

  

 

 قریب و لکن فی تناولها بعد
  

  ، گویی که دی بود.شیخ االسالم گفت: که فرا علی سهل گفتند: که یاد داری روز بلی؟ گفت: چون ندارم
ن روز ، صوفی دراآن روز هنوز شب نیامد ،بود ، صوفی رادی و فردا چهشیخ االسالم گفت: که درین نقص است

، تو در خانه تو از پدر زادی و عارف از وقت ، و او ابن االزل است.ابن الوقتو ا صوفی در وقتست، است
وقت. » آشامنده«در مرکب سواری و وی بر وقت. تو بندهٔ وقتی و عارف اشمنده نشستی و عارف در وقت. تو 

بوقت قایمست و بر  ردا نبود. اووقت. عارف و صوفی را دی و ف» آشامنده«وقت جام اوست و تو اشمندهٔ 
، و ان صوفی وقت او ایذ و نسبت او موجود او ایذ و صورت او وقت. موقوفست. صوفی در ازل خود بنشیده

  او ایذ.حال 
٭ شد گفت: این کنیزکان مطرب چرا ، کی در سرای عبداللّه مبارکیار او ایذ سهل علیشیخ االسالم گفت: که 

رو نخوانی؟ ابن المبارک گفت: چنني کنم. چون بريون شد. ابن المبارک گفت: که ویرا ، چرا فبر بام کردهٔ آراسته
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، پذیرهٔ وی فرستادند از اند حوران بوده من کی آنک او دید بر بام ،از دنیابگوشید و دریاوید که وی اکنون برود 
، در حال فت از سرایبريون ر، بگوشید زود. چون ، کی بر بام من هیچ کنیزک نبود و وی دروغ نگویدبهشت

     جان بداد.
، کدام مه است؟ گفت فراغت. مصطفی سهل علی مروزی پرسیدند: کی از نواختهاء اللّه کی بنده بدان بنوازد

الماس: الصحة والفراغ و این سهل علی گوید: الفراغ بالء من البالیا.  نعمتان مغبون فیهما کثري منملسو هيلع هللا ىلص: گفت 
، ویرا شغل به از فراغ باشد تا از بودگفت: کی کسی را تقوی برو نه غالب ، کی شیخ االسالم و آن چنان است

  ٭ و اسباب البال من الفراغاند لقد جلب الفراغ علیک شغال گفتهفراغت ویرا بال نخیزد. چنانک 
، خانۀ صحبت حق باشد و و فراغت دل ابه شد بیا، ویرا فراغت ملک ب، و ورع و دل دارداما او که متقی بود 

  ، او را ور زیادت روی نیست.نیست مجریج گوید: هر که از راه طریق عزیشی دوکان این کار. ابن درو

  علی بن حمزة االصفهانی الحالج
٭ بود باصفهان شیخ عباس ٭ شاگرد محمد بن یوسف بناشیخ االسالم گفت: نه حالج بود چون حسني منصور

  مراغی گفت: کی علی حمزهٔ حالج گفت:، کی بوالحسني ، که عبدالعزیز مرغری گفتفقري مرا گفت
، ، و او در علم حالل خوردننشستم ، و با او میبودم بسپاهان ٭ میبنزدیک محمد یوسف رازه ،که من بروزگار
، ، چون بازگشتم ببصره رسیدم، به حج شدموی برفتم از نزدیکنوشتم. وقتی  ، از حکایات او میفراوان گفتی

، ببصره بنشستم بغم رسیدم که صفت نتوانم کرد گفتم: صفاهان مرا بر نتابد ،خرب وفات محمد یوسف ببصره رسید
، وقتی گفتند ، و از سخنان وی چیزی میکردند ایشان از وی حکایت می بودم. یبنزدیک شاگردان سهل تسرتی م

، ب، و من امی بودم از کسی خواستمی که آن مرا بنوشتی روزی بر کران آکه سخنی رفتی که مرا خوش آمدی
فرا  ،، کی آنرا از روزگار دراز، رنجی رسید برمن، آن کاغذها از آستني من در آب افتاد و تباه شدکردم طهارت می

که آن دفرتهای تو  شدی؟جه ن! ر، مرا گفت: ای مبارک٭ را بخواب دیدمجمع کرده بودم. آن شب سهل تسرتی
، و حق دوستان و حق اللّه از خود طلب نکنی، حق دوستی از سخنان! گفت آری ای استاد . گفتم:در آب افتاد

آمد با جماعتی  ، کی میملسو هيلع هللا ىلص، که مصطفی را دیدم طاقت این نیست. درین سخن بودیم! مرا او. گفتم: ای استاد
در من خندید گفت: هيلع ، مصطفیاز اصحاب صفه من چون او را بدیدم از شادی دویدم فرا پیش او از یاران

 ، خود عني حقیقت است.تسرتی را: که دوستی این طایفه و این سخنان چرا نگویی این صدیق را یعنی سهل
! ، یا رسول اللّهان گوید سهل گفت: استغفراللّهز، کی با سهل اآمده بودملسو هيلع هللا ىلص ، کی مصطفیمانست می بدان

  بخندید بر شادی از خواب بیدار شدم.ملسو هيلع هللا ىلص مصطفی
، عني این کارست کامستید که تی این قومشیخ االسالم گفت: که این کار این کار است دوستی این سخنان و دوس

  یز مجاز نرود. انکار برین کار این کار بودید که ار حقیقت هیچ

  علی بن شعیب السقا
و  ، از نشاپور رفته بود، او را پنجاه و اند حج آرند همه محرماز حريه نشابور بوده و با باحفص صحبت کرده بود

، این منافع لیشهدوا منافع لهم» گفت«گفتند این رکعت چیست؟ ا کردی. ویر در زیر هر میل دو رکعت نماز می
  من انداز حج من بدو.
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گوید.  ٭شیخ االسالم گفت: که از قرب اللّه بخود اندیشیدن حريت است وبنه اندیشیدن جنایت است. سريوانی
، نشان آمد عارف آنست »، لم یزل بشنیدی نشانهر نشان که از عارف دهند بهتانست«، از عارف نشان نیست

  آب و گل اسريانست او از آمد روز و شب دران پنهانست و سلم.

  و من طبقة الثانیه علی بن الموفق البغدادی
، و جز ازو. شیخ االسالم گفت: که ویرا هفتاد ٭ دیده بود، ذوالنون مصریمسافر بوده از قدیمان مشایخ عراقست

، من ، نه دل و نه وقتآئی ، و میشوی تأسف: که میگفت ب ، با خود می، وقت حج کرده بودو چهار حج آرند
، ویرا گفت: پسر موفق نوبخانه خوانی. ورای کسی را کش ام؟ آن شب حق تعاىل را بخواب دید خود درچه

حج من آنکس ! این آرید. وقتی حج بکرد و گفت: خداوندا  خوانید و نمی خواهید نمی نخواهی؟ گر من ترا نمی
! برمن موفق »پسر«، ویرا گفت: شب حق تعاىل را بخواب دیدتوانست. آن  و نمی ، که خواست که حج کندرا

، و هر یکی را حجی امروز هر که شهادت گوی از مشرق تا مغرب همه را بیامرزیدم! من سخاوت کنی گواه باش
  بنوشتم.

در دوزخم فرو ، پرستم من ترا از بیم دوزخ می! اگر شیخ االسالم گفت: که علی بن الموفق گفت: که خداوندا
پرستم یک دیدار بنمای و  ، و اگر بمهر می، هرگز در آنجا جای مده و فرو میارپرستم بهشت می ، و اگر بامیددار

  پس آن هر چه خواهی کن 

  و من طبقة الثانیه ابواحمد القالنسی
گویند: که اصل شیخ االسالم گفت: که ابواحمدالقالنسی از قدیمان مشایخ است نام مصعب بن احمد البغدادی.

و  التاریخ: حج ابواحمد القالنسی سنه تسعني ، استاد مقری بود فی٭ بودهوی از مرواست. از اقران جنید و رویم
  مائتني و مات بمکه بعدالظرف الحج بقلیل.

، از ، در میان سخنشیخ االسالم گفت: که بواحمد قالنسی گوید: کی روزی در میان قومی بودم گفتم: که از ارمن
بربیدند که تو گفتی که آن من. شیخ االسالم گفت: که نه ادبست کی در میان صوفیان گوئی: آن من نعلني من.  من

  از آداب ایشانست کی خود را در میان یاران چیزی ملک نه بینند مگر بضرورت ظاهر.
که اینان را ملک ، نگر بچشم درو ننگری یعنی ، از ارمنشیخ سريوانی گوید: گه چون صوفی گوید: کی نعلني من

مرا بنزدیک تو هیچ قیمتی بودی ! اگر  نباشد. وقتی بواحمد قالنسی بیمار گشت و محتضر گشت گفت: خداوندا
، ویرا در محفه بريون بردند که مرگ من بني المنزلني بودی میان دو منزل. کسی بمتواری در حجرهٔ او متهم کردند

  بخانۀ بوالفضل مالک طرق برند در راه بمرد.
، ایشان را پیش شیخ االسالم گفت: وقتی جوانمردی از زندگانی نومید گشت و مشفقان وی از وی نومید شدند

آید ایذر خواند و گفت: از بهر خدای مرا بشما یک حاجتست رواهست؟ گفتند هست بگوی گفت: گر مرا مرگ 
خداوندا را گفته بودم  ت. گفت:، کی وی گفگوران بگور کنید ایشان متحري شدند که این چیست مرا در مرغوزن

بروم دانم کی مرا باو هیچ  ایذر می گر مرا نزدیک تو با تو هیچ چیز است. یعنی قدریست مرا بطرسوس مرگ ده.
  چیز نیست یعنی از قیمت و قدر دیگر نیمه روز بهی پدیدار آمد و برخاست و بطرسوس شد و آنجا برفت
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  رحمه اللّه و من طبقة الثانیه ابوعبداللّه بن الجال
نام وی احمد بن یحیی الجال و گفتند که محمد بن یحیی و احمد در سرت اصل وی بغدادیست اما برمله بود ثم 

٭ ٭ و با عبید بسری٭ و پدر یحیی و با ذوالنون مصریالوشق. از اجلۀ مشایخ شامست شاگرد بوتراب نخشبی
اند از ائمه صوفیان  اند: که در دنیا سه امام بوده گفت، عالم بوده و ورع. ٭ ایذ، استاد دقیبوده در صحبت و سفر

  ٭بنشاپور.، و بوعثمان حريی، و بوعبداللّه جال بشام٭ ببغدادجنید که ایشان را چهارم نبود.
، وقتی د ویرا بآن جلی نام کردندش شیخ االسالم گفت: کی وی نه آینه روشن کردی که بسخن وی دلها روشن می

: که بشناختم. جواب داد: کی ، ابوالخري آواز داددر هوا رفت  اللّه جال را دید که در میغ میبوالخري تیناتی و بوعبد
  نشناختی.

گفت. شیخ  گفت و بوعبداللّه شناخت مقام و شرف را می می» شخص«که بوالخري شناخت  شیخ االسالم گفت:
ام آن مرد تمام گفته که  دیده ، که هرگز من مردی و نیم٭ گفت با جاللت خوداالسالم گفت: کی بوبکر واسطی

بود: ابوامیه الماحوزی و آن نیم مرد عبداللّه جال. واسطی را گفتند: که چون او را نیم مرد گفتی و ویرا تمام؟ 
، که او را عبدالّله خورد زی از دست هیچ مخلوق چیزی نخورد وابن جال از مال مردی میوگفت بوامیه ماح

، و از عزیزی توحید ی بنه پسندید وی عظیم بود از خواری خلق بنزدیک اوواسطی کسالقطان گفتند. ابوبکر 
بن ، گفت: ماىل و للمحبة و ان ارید ان اتعلم التوبة. ابراهیم بوعبداللّه جال را از محبتدرعلم او. پرسیدند 

ه من نفسه مطالبة ٭ گوید: پرسیدم از بوعبداللّه جال: متی یستحق للفقري اسم الفقري؟ فقال: اذ لم یبق علیالمولد
٭ در بادیه شدند بار کوها دو تن باو بماندند: ، با بوتراب نخشبیاالسالم گفت: سیصد تنظاهراً و باطناً. شیخ 

  بوعبداللّه جال و بوعبید بسری.«

  بوعبید بسری
بوعبداللّه جال گوید: لقیت ستمائه شیخ ما رایت منهم مثل اربعة: ذوالنون » نام وی محمد بن حسانست

٭ گوید:کی چون پیشني روز ٭ بوعثمان آدمی، و ابوالعباس عطا، و اباعبید البسریمصری. و اباتراب النخشبیال
، و هر ، وزن و اهل را گفتی که در خانه برآورید و سوراخ بگذارید، بوعبید بسری در خانه شدیرمضان درآمدی

، هم چنان آن سی نان ی و در خانه شدندیروز عید بود در خانه باز کردندشبی نانی اینجا فرمی اندازید. چون 
، بر یک طهارت و بر یک طهارت و بر یک نماز. ، همه ماه نه نان خورد و آب، و در زاویه نهادهبرجا بودی

عبداً ینظرون فی بدایاتهم اىل نهایاتهم.  بوعبید گفت: صدق المحبة بطاعة المحبوب. هم وی گفت: ان اللّه تعاىل
  ، کی در اول آخر این کار بینند و این بوعبید مردی بزرگ است.اند وستانگفت: اللّه تعاىل را د

شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه در مقامات خود از کس حکایت نکند مگر بر سر مقامات و بنای آن ازین 
  ٭و بوعبید بسری و بوبکر کتانی رحمهم اللّه ،، و دیگر ذوالنون مصریهيلعسه چهار تن: خضر 

  نیه ایضاً ابوعبداللّه السجزیو من طبقة الثا
از مهینان مشایخ خراسان و فتیان ایشان با حفص حداد صحبت کرده و بادیه بریده بر توکل. وی گفته: که 

، و زهد اندر اندک و انصاف از قوت. هم عالمات اولیا سه چیز است: تواضع از بزرگ منشی و بزرگی حال
  نه واعظ است.، و درویش نه توانگر. وی ی نه درویش برخیزدوی گفته است: هر واعظی که توانگر از مجلس و
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  ابوعبداللّه احصری
سمعت شیخ االسالم گفت رحمه اللّه سمعت ابا عبداللّه  ٭ ایذ و جز ازو.من المشایخ القدیم شاگرد فتح موصلی

صانی عند ، اوصاحبت ثلئني شیخاً کانوا یعدون من اال بدال کلهمالحصری یقول سمعت فتح الموصلی یقول: 
محمدبن احمد النحاط: لقیت ابا عبداللّه الحصری بالموصل فذاکرته فراقی ایاهم انفو معاشرة االحداث. قال 

فلم ننکره. سمعت شیخ االسالم زاده اللّه کرامة یقول: قال ابوعبداللّه الحصری سمعت ابن الفرجی یقول: مکثت 
  ی فیها قبل قوىل.عشرین سنة ال اسأل اللّه عن مسألة اال کانت منازلت

  ابن الفرجی
که وی قدیمست از اصمعی االسالم گفت: . شیخ ، کنیت ابو جعفردوم است. نام وی محمد بن یعقوب طبقۀاز 

، ویرا گفتم: که ازین علم تو دو کلمه در روایت کند. بنان حمال گوید: در وی شدم ویرا یافتم نشسته در خانه علم
گفت: قصدک و رضاه فان سقطت بني هذین فتصل. وی ا بآن کار کنم. مرا ، ت، که آن کل بودمن آموز مختصر
  ٭ ، و احمد بوالحواری٭ بود صحبت کرده بود بابو سلیمن دارانیاستاد ابوبکر کتانی
  االسالم گفت:، ورث فعالً صواباً او حاالً صحیحاً. شیخ ة کل صواب من القولموی گفته: الحک

  صريفیاربن الحسني الصوفی ال علی بن بند
٭ خفیف و بوعبداللّه آبادی و بوعثمان مغربی از اقران نصر، ابوالحسني از اجلۀ مشایخست از متاخران در نشاپور

مند از دیدار مشایخ. و مرزوق از صحبت ایشان. بنشاپور بابوعثمان حريی و  ، علی امامست روزیو جز ایشان
٭ و بگوز گانان بابوعلی حامد خ بامحمد٭ و ببل، و بسمرقند با محمد فضل بلخی٭ صحبت کردهمحفوظ
٭ و ٭ و ببغداد جنید دیده و رویم و سمنون و بوالعباس عطا و جریری٭ و بری با یوسف حسني رازیگوزگانی

، و بمصر بابوکر مصری و بابوبکر مصری و بابوبکر ، و بابوعبداللّه جال و بابوعمرو دمشقیبشام باطاهر مقدسی
، و حدیث بسیار داشت وثقه بود در حدیث ، و مشایخ جهان دیدهکرده ٭ صحبتزقاق و بوعلی رودباری

  ملسو هيلع هللا ىلص.پیغامرب
قاضی با منصور ازدی هروی و با منصور فقیه نباح ویرا دیده بود و از روی حدیث سماع دشتند. وقتی این علی 

ا گفت: فرا پیش ، شیخ بوعبداللّه خفیف ویر، در راه در تنگی پل رسیدندرفت می ٭بندار با شیخ بوعبداللّه خفیف
  ام. رو وی گفت: فرا پیش تو. گفت: ابح گفت: چرا؟ گفتی: تو جنید دیدهٔ من ندیده

دارا سس علی شیخ االسالم گفت: که مهینه نسبت این طایفه دیدار پريانست و صحبت بایشان. علی بندار گفت: 
  ن.البلوی بال بلوی محال. یطلب الحق بالهوینا و انما وجود الحق بطرح الداری

در دمشق آمدی؟ گفتم: سه ! کی علی بندار گوید: که در دمشق شدم بنزدیک بوعبداللّه جلی رفتم مرا گفت: علی
روز است. گفت: کجا بودی که درین سه روز برمن نیامدی؟ گفتم؟ بابن جرصا بودم بحدیث نوشنت. گفت: 

و نوافل و سنت. تر از فریضه  یعنی فضایل«شغلک الفضل عن الفرض گفت: فضیله تو از فریضه مشغول داشت 
  » مشغول کرد.

شیخ االسالم گفت: کی دیدار پريان از فرایض این قوم است که از دیدار پريان آن یاوند که بهیچ چیز نیاوند 
چیست؟ کی دوستان خود را کردی؟ که هر کی ! این : الهیفی مناجاتهمرضت قلم تعدنی الخرب قال االمام 

  ، ایشانرا نشناخت. تا ترا ندید ترا یافت. و ،ایشانرا جست
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  وانشدنا االمام لنفسه
 صريتنی مرآة من یبغبک

  

 

 رکــرنی یــن یــم
  

  »۱۹۸اعراف آیه « .وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ الَ يُبْصِرُونَ
که این هر از آنکه او نه اوست. پس «، جوان مرد باید تا جوانمرد بیند سخن جوانمردان با جوانمردان است

جوانمرد دید نه او دید از آنکه او نه اوست قصه بربید حق گاه گاهی رهی از دست برواید و خویشنت ببهانه رهی 
فادیده قوم نماید تا آن دیده بدیدن او بیاساید. آنگه حقیقت رو دورهی باز آید اررهی هرگز فارهی نایذ هم رهی 

بهانه فزاید. چون  کاهد از حقیقت می اید هرچه از بهانه میز ، از آنک همه فتنۀ رهی از بود رهی میرا شاید
دمی با این کار کیست؟ که این کار نه بابت آدمی است یکی دیده ور بهانه آ، بتمامی برخاست حقیقت فرود آید

  آمد و یکی در حقیقت کار حقیقت دارد بهانه را چه قیمت.
٭ گوید: کی هر چه ی دیدم: در کتابی: که واسطیشیخ االسالم گفت: که بحط محمدبن علی بن بندار الصري ف

من السماء ماء ددیگر ، یکی: انزل ، ازین کار از علم و سخن آن همه ازدو آیت از اقران بیابنداین طایف دارند
  والبلدا الطیب.

، نجیب بن عزیز بود علی بندار پسری داشت محمدنام شیخ االسالم گفت: که من باین حکایت بشناختم.
  ، نادر بود. عارف وعارف بن

  جعفر المربقع
٭ یقول: منذ ثلثني سنة اطلب من یقول اللّه فی تحقیق هذا االمر من علماء مشایخ القوم ذکره ابوعبداللّه الحصری

  فلم اجد.
ولید بن عبداللّه القاء کنیت وی ابواسحق از اصحاب ذوالنون بود وی گوید: که ذوالنون گفت: که در بادیه زنگی 

، و قیل سنه ست و عشرین و هرگه اللّه یاد کردی سپید گشتی. ذوالنون ولید السقا سنه عشرین و ثلثمائهدیدم سیاه 
  ثلثمائه.

  و من طبقة الثانیه محمدبن الفضل البلخی
، او را از بلخ و کنیه ابوعبداللّه. اصل او از بلخ است ،حفص بن العباس بی ، و هومحمد بن الفضلساکن سمرقند
  فرا شهر کرد. و بر ایشان نفرین کرد.گناه بسبب مذهب وی. روی  بريون کردند بی

، خواست ، او را آنجا قاضی کردندشیخ االسالم گفت: که پس ازو از بلخ هیچ صوفی نخاست. به سمرقند رفت
سوره عنکبوت «، بر کرسی شد گفت: اللّه اکرب و لذکر اللّه اکرب ، از وی مجلس خواستندکه حج کند رفت بنشاپور

٭ و بجز از وی از بلخ بوده. و رضوان من بود در سنه تسع عشر و ثلثمائه. صحبت کرده با احمد خضرویه» ۴۵ه آی
  محمد بن الفضل سمسار الرجال.یقال 

، کی وی سخن ، و حکایت کم کندگوید ، و خود هیچکس چنون٭ گویدشیخ االسالم گفت: که بوبکر واسطی
ه وی گفت: محمدبن الفضل بلخی گفت: آن چیز که ببود او همه ، کخود گوید حکایت کند یکی از آن اینست

فَاسْتَقِمْ االسالم گفت: سخت نیکو گفت: ، آن استقامتست. شیخ ، و به نبود او همه زشتها زشت شدنیکویها شود
قل آمنت باللّه ثم »: گفت«که مرا وصیتی بکن ملسو هيلع هللا ىلص. یکی گفت مصطفی را » ۱۱۲سوره هود آیه « كَمَا أُمِرْتَ

  م بگو که یکی وران بپایاستق
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  بن و من طبقة الثانیه ابوعبداللّه محمد

  بن الحسني الرتمذی  علی 
، او ، از مهینان مشایخ خراسانست٭ صحبت کرده بود، و با احمد خضرویهبوتراب نخشبی دیده بود و یحیی جال

عوت الربوبیة اجهل گفت: من جهل اوصاف العبودیة فهو بنرا تصانیف است مشهور و حدیث داشت بسیار. او 
، دوام انس است بیاد او. ، او را چون شناسد؟ و هم وی گفت که حقیقت دوستی اللّهیعنی او که خود را نشناسد

  شیخ االسالم گفت کی:

  بوعبداللّه عبادانی
مرا آرزو  ، وروزگار از شبلی سخنان بمن همی رسید او گوید: ٭سهل بن عبداللّه التسرتیبود از شاگردان خاص 

، پدر رفت از دنیا. گفتم اکنون ، بروی درآمدم بنمی توانستم شد، پدری ضعیف و پريی داشتم، کی او را بینمودب
، از نزدیک مدندآ، کی بريون ، برخاستم ببغداد آمدم بنزدیک او رسیدم قومی درویشان دیدم، و او را بینمبروم
، زنهار که اگر ، فرازو راه هست؟ گفتند هستا بینم، مرا بشناختند گفتند: به چه آمدی؟ گفتم: آمدم کی شبلی روی

، و آن روز روز ، روز آدینه باو رسیدم: چنني کنم. بنزدیک او آمدم! گفتم، هیچ دعوی بسروی نربیبروی شوی
آن عادت ! و ، ایش انت؟ ابادک اللّهو علیکم السالم، فراز شدم گفتم: سالم علیکم. گفت صدمت و شور او بود

، ام کی در زیر با است او گفت: ای اهلک. مقام خود معلوم کن نني گفتی. من گفتم: من آن نقطهبود او را که چ
که او را سري بینم بروم تا در وی ، از وی گریختم پارهٔ دورتر پاشدم نپذیرد که خود کجائی؟ من گفتم: اگر بگویم

! آن . ایش انت؟ ابادک اللّهنگرستم. درویش فراز آمد گفت: سالم علیکم. شبلی گفت: و علیک السالم می
درویش گفت: محال. گفت: درچه؟ گفت: در حال. او را ازان خوش آمد بخندید. درویش گوید: این فایده از 

  وی گرفتم و رفتم.
و آن محال در حال چیست؟ با حرفست و ، که آن نقطه در زیر با چیست؟شیخ االسالم گفت: من شمارا بگویم

، آن حجاج یوسف  ، قرآن بصورت و حروف قایمست آن نقطه باول نبودهحرفست، آن از حیلة نقطه نه حرفست
ما از ، ا، آن نقطه نه آن حرفستنوشتند ، که آن اول در مصحفها نمیعجم بدانند خواندساخت حیلت عجم را. تا 

 ،، که ژکه یکی داردنه ازوست از شرط اوست. وی حرف آورد، کی نبود آن ژکه عیب بود. عارف شرط حرفست
در ر ، یا ب، خود بودن بدستوریست، یگانه بودن او را است، مگر زیر بودن تواضع و خضوعستو نیز در زیر دارد

، او شبلی بفریفته آنچه او کرد با آن و اما آنکه گفت: کی من محالم در حال، پس نشان نزدیکیست.حق بار یافته
، هر ، از بهر آنک او در فنا غرقستنند زرق استمحال چه بود؟ هر نسبت کی صوفی را ک ،، اول او باو بکردمرد

، و نیستی صوفی ، هر کسی بهستی برپای است، دران که او در رسیده، نام او پرسیدهنام که او را کنند حیلت است
، ، او نام را بنه ایستد، هر نام که او را کنی نه آنست، چنانک مروارید عروس را در گردن استرا تاج بر سر است

، آنرا مکرر اند. صوفی را جزا زفنا فرش نیست و در طریق یاد عارف کرسی و عرش نیست برخود بسته که او را
  !، و در آدم و حوا میاویزآب و گل گریز! از ، و بازو آیاست آنرا تصدیق کرد و بتسلیم مهر کرد

اشد علی  ، کودکی درآمد شبلی را گفت: ای صربروزی در مسجد نشسته بود با جماعتی از یاران ٭شبلی
، گفت نه. شبلی الصرب مع اللّه، گفت نه. شبلی الصابرین؟ شبلی گفت: الصرب فی اللّه کودک گفت نه الصرب للّه

گفت: پس کدامست؟ آن کودک گفت: الصرب عن اللّه. شبلی گفت من از تو سوال کنم؟ برپس شبلی گفت: ما 
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گفت: ما المعرفة؟ گفت دوام الصحبة. گفت االرادة کودک گفت: ترک العادة گفت دیگر پرسم؟ گفت برپس. 
گفت: ما المحبة؟ گفت: نسیان ما سوی المحبوب. گفت دیگر پرسم؟ گفت برپس «دیگر پرسم؟ گفت برپس 

فا قگفت: ما التوکل؟ گفت: وجه بال«گفت: ما الشوق؟ گفت: مالحظة الفوق: گفت: دیگر پرسم؟ گفت برپس. 
  تصوف؟ گفت اوله صفا و آخره وفا.گفت: ما ال» گفت: دیگر پرسم. گفت: برپس

  و من طبقة الرابعه ابوعبداللّه السالمی
٭ سی سال باوی تا شصت سال و نام وی محمدبن احمد بن سالم البصری. ببصره بود شاگرد سهل تسرتی

   طریقت از وی گرفته بود اما مست.
، ویرا مهجور کرده بودند باین دید یز میکی بوعبداللّه سالمی گفته بود: که اللّه در ازل همه چ شیخ االسالم گفت:

بوعبداللّه خفیف گوید: که این قدم دهر بود. شیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه خفیف انصاف بنه سبب. شیخ 
، کرامات گفت: کی هر که طاعت برد اللّه را بر دیدار سبقگفت. او  ، ممکن باشد که او خود دیدار علم را میداد

  بروی ظاهر شود.
دند ویرا که بچه چیز شناسند اولیاء اللّه را در خلق؟ او گفت: بلطافت زبان و حسن اخالق و تازه روئی و پرسی

، برایشان ، و تمامی شفقت ورهمه خلقاعرتاض و پذیرفنت عذر آنکس که عذر دهد با ایشان یسخاء نفس و اندک
  گفت کی: و فاجر ایشان. هم وی گفت: دیدار منت کلید دوستی است. شیخ االسالم 

  بوعبداللّه جاوباره الصوفی همدانی
مردی بزرگ بوده از مشایخ جاوباره نام است بثغر روم. گفتند که آن لقمه خورد و آن شب در مسجد بماند و 

آن ، ندانی که بتو بال رسد. و ، که دل تو ازان بشورد، ویرا گفتند در خواب که این بار چیزی خوریاحتالم افتاد
وقتی در مسجد شو نیز یه بود طعام در  دل بشورد بنه خورم.کرده بود: که چیزی که مرا ازان  چنان بود که عهد

آن افتاد. ! بخورد ، هر ساعت خالف آری بخور، یاران ویرا گفتند بخور، دل وی از آن بشورید بنمی خوردآوردند
ارم؟ گفت: بآنکس که چون او ٭ گفتم: کی صحبت با کی دبوعبداللّه جاوباره گوید: فرا شیخ بوبکر زقاق مصری

  ، او از تو بنشورد و از تو بنه برد را بازگوئی هر چه اللّه از تو داند
 قبول رت، چون به، پس عیب دیدن درست آید که آدمی مجری عیب استشیخ االسالم گفت: کی قبول و صحبت

است. صحبت پس ، آن نه صحبت ، چون عیب پدید آید صحبت بربی و نکوئی صحبت پیوندیرتافتد و به
، که آن جز باشد که چشم بران فراز کردن مداهنت بود و شناخت عیب است مگر عیب که دینی باشد و بدعتی

، از وی عیب آید ، و آدمی نه معصومستدیانت و بدعت بود جرم باشد مگر بضرورت اما عیب که نه در مخنثی
   باو مدارا باید کرد. دوست تو بود کی: که نه و جرم که آدمی کفور و جهول و ظلوم است. شافعی گوید

، تو شکر باید ، که وی نیک کندشیخ االسالم گفت: یعنی هر گه از تو عیب و خطایی آید در وی عذر باید داد
  ، این ن دوستی و صحبت باشد. کرد

  ٭ را گفتم: که صحبت با کی پیوندم؟ شیخ االسالم گفت: که احمد داودی گوید که یحیی نعاذ
٭ درین ذوالنون و خراز، به پرسیدن تو آید و کی از تو جرم آید خود بعذر بتو آید. و ی که بیمار گرددگفت: با کس
، و عیب صحبت است که حق صحبت بدهی. و حق خود طلب نکنی و عیب خود بینی . و از شرطاند سخن گفته

و خود را بتاوان الزم  ، تا خصومت برخیزدمضطر و مقهور دانیدیگر انرا عذر جوئی و خلق زیر قدر و جرب 
  ، و اللّه المستعان.گريی و عذر نسازی
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، یعنی لشکریست. ، و وی بنه پذیرفت باز فرستاد، زر فرستاد بشیخ بوعبداللّه جاوباره بسیاریوقتی امري کافور
  له ما فی السموات و ما فی االرض و ما بینهما و ما تحت الثری فاین الکافور؟  !گفت. ای سردکافور 
بوعلی ، لکن آن سخن مایه و برکات پري بود. فرا السالم گفت: که این سخن کافور مه از کردار او بودشیخ ا
ستاند از علم  آنکه بنمی ستاند. گفت: ستاند و فالن پري می ٭ گفتند: که فالنکس از لشکری چیزی نمیکاتب
  ستاند.  ستاند از عني می ، و آنک میستاند بنمی

، چون آمد یشانرا از عني راست میا، آن کردن ازین معنی از مشایخ وقت چیزی میشیخ االسالم گفت: کی کس 
، و آنرا اخوات باشد که همه کارها بدو نیک و شادی و غم و نعما و بال با علم بودند نکردند و آن نادره بودند
، از سر علم ر نباشددیدند اما چون کسی فرا خیزد که ویرا آن عني و دیدا همه از یک جامی دیدند و جز ازو نمی

  و حرفت گری بر گونۀ ایشان بکند اللّه تعاىل پردهٔ وی پاره کند. و وی دین و شریعت در سر آن کند. 

  و من الطبقة الثانیة ایضاً ابوبکر وراق ترمذی
، خال بوعیسی ، و ببلخ بودیوی آنجاستذ بوده و تربت ، باصل از ترمنام وی محمدبن عمر الحکیم الرتمذی

و با محمد سعد ابراهیم زاهد صحبت کرده  دیده و باوی صحبت کرده ٭ایذ صاحب مسند احمد خضرویه ترمذی
، درانواع ریاضات و معامالت و ادب و یرا کتب است مشهورو .و نیز باحمد عمر خشنام بلخی و جز ازیشان

  زهد.
ی فرونگر. تا به بینی. وی توریة و عالم و متعلم و! کتاب ، گویشیخ االسالم گفت: هر که را باید کی ویرا بشناسد

، و گفته گفت: که دولت دین در تقوی است، و ویرا دیوان شعر است. وی انجیل و زبور و کتب آسمان خوانده بود
  که تقوی عاقبت ایمانست.

، و ، ایمان ضایع است تقوی پرهیز بود دایمشیخ االسالم گفت: که تقوی درین رویت ایمانست چون آن بشود
، باید که مشاهدات ترا از بیم ، اقتدا نشاید باو صحبت مدارید، کسی که بربیم بنه گذشته بودم بودترس دای

  بگرداند نه دلريی.
، و گفت: عالم فرود از سخن خویشست و حکیم با وی حکم بود عارف نه صوفی. صوفی چیزی دیگری است

ق امام روزگار خود بوده. بوالقسم. ، و عارف و محقق ورای سخن خویشست. بوبکر وراسخن خویش است برابر
  حکیم اسحق بن محمد اسماعیل

، از مشایخست صحبت کرده بود نام وی احمد بن اسماعیل و گویند ،حکیم اسحق بن محمد اسماعیل سمرقندی
بکر وراق و ویرا نخست نیکو در معامالت و عیب نفس و آفات اعمال و معرفت زمان. وی گفته: که ار پس بابو

یغامربی روا بودید در ایام ما آن بوبکر وراق بودی از علم وی و حکمت و شفقت وی بر خلق و پملسو هيلع هللا ىلص مصطفی 
  عدم و انصاف. 

شیخ االسالم گفت بوبکر وراق عارف بوده صوفی. وی گفت: تصفیه عبودیة اثبات مجوسیة است و انکار 
  ربوبیة.

وی گوید کی: بوبکر وراق مرد کریم  طایفه است شاگرد بوبکر وراق ازین بوبکر صغدیشیخ السالم گفت: کی 
هاشمی االسالم گفت: که بوبکر وراق را شاگرد بوده ، خدای را بمزد کار نکردی که ور تعظیم کردی. شیخ بود

وراق گوید: کی سخن افزونی دل  ، که بوبکر وراق گوید: که بوبکرتا مرگ بود از سغد سمرقند با او می سغدی
، دل ، و گفت فراواناند: که خواب فراوان و خورد فراوان پیش ازو گفتهشیخ االسالم گفت: گه  سخت کند.

که آن گفت فراوان در خري و شر است. هم وی گفت: که سیاحت و سفر چه » گفت«سخت کند. بوبکر وراق 
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، و بآنجاء باز بنشني ، و سرو کار تو از آنجای برخاست آنجای در واخ دار، آنجای که ارادت تو در واخ شدکنی
  و برین معنی بوالخري تیناتی سخن گفته. ،تمام شود تا

، وی از عصمت بريونست. ان ، برتک نماز و ترک مذهب بگفته بودشیخ االسالم گفت: هر که اکنون بسفر شود
  اللّه مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. 

ک سوی ردای وی حرف ، بریرفتم در راه گوید: که با ابوبکر وراق می حسني تزمذی، که شیخ االسالم گفت
، تا هرگه خابینم اخالصم یاد آید و کی ام که این چیست؟ گفت: آنرا نوشته ، و بردیگر سوی میم. پرسیدم:خادیدم
  ، من و تم یاد آرید.میم بینم

شیخ االسالم گفت: کی اخالص آن بود: که در معامالت بازو کسی بنه بینی و با خلق مروت بود تا ناگوار نبی 
  و هم بوبکر وراق گفت: آدم.» بر«

اند: علما و امرا و قرا چون علماء  که عارف نبود که علم معرفت گوید پیش ابناء دنیا. وی گفت: که مردمان سه
، فساد اخالق بود. و ، و چون فساد قرا بود، فساد معاش بود، و چون فساد امرا بود، فساد طاعت افتدتباه شود

٭ گفت: انکسار العاصني خري من صولت و یحیی معاذ«لت مطیعان. هم وی گفت: که خضوع فاسقان به از صو
  ».المطیعني

، میزوان با یوسف ترمذی ،االسالم گفت: که بوبکر گوید: کی محمد مسلم حصري باف با مهمانی بود شیخ
، دل وی به ورد مسلم گفت: زود باشید کی من کاری دارم. وی زاهد بود و عابدمشغول بود در چیزی. محمد 

  ! ، و تو نیز بران از خانه بیامدهٔ، کی اللّه پیش تو آردخیاط گفت: باش و ترا جز ازان کاریستق بود. یوسف معل
وراق گوید: که آن دو سخن ، کی بازخانه نشوم. بوبکر بایم که باز خانه شوی. سی سالست تا من بران از خانه می

، و ربما اصلی للّه رکعتني فانصرف منهما گفت: ، بوبکر وراقعبادت محمد مسلمبو یوسف مه بود از صد ساله 
  ،انما بمنزلة من یصرف عن السرقة من الحیا

  و من الطبقة الثانیة محمد بن حسن جوهری
٭ مردی ، شاگرد ذوالنون مصریاز اهل بغداد  شیخ االسالم گفت: که کنیت محمدحسن جوهری بوبکر است

یت کند. بوبکر واسطی گوید امام توحید: که ، از وی حکا٭ با جاللت خودبوبکر واسطیبزرگ. شیخ 
کاری در ! ترا محمدحسن جوهری گفت: که مردی ذوالنون مصری را گفت: که مرا دعایی کم. گفت: ای جوانمرد

، غرق شده را در آب بانگ چه سود؟ ، وار جز ازانسبق پیش شده است بسیار دعاهاء ناکرده کی ترا مستجاب
  ،جز از غرق و زیادت آب در گلو

، آنچه ترا رفت در سبق ترا به از معارضۀ وقت. پريی شیخ االسالم گفت: که نمريی را گفتند: که مرا دعائی کن
گوید: ادعونی استجب لکم و ما خلقت الجن و االنس اال  ، میگفته: ارنه آنید کی او گفته کی از من خواه

  خواهم. خواه می ی، لکن گفت و فرمود کی م، ای لیدعونی. من هرگز دعا نکنملیعبدور
، که همه چیز بحکم نگرند ، که ایشان بحکم سبق میشیخ االسالم گفت: کی دعاء صوفیان را نه مذهب است

، اش بد ا و آنچ نبده، چون کنمنابده اش گفت: کاری که بده ، با حفص بغاوردان پاس از شب برنیل خفته میببوده
  ، چون کنما؟، چون کنماچون کنما

  ، و حکیم درانست کی چه بودهی چه خواهد بودهمه خلق برانند ک
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، بخوانم می که من هر شبان روزی ورد خود، ، و ورد نباید خواندشیخ االسالم گفت: که نه آنید کی دعا نباید کرد
، و همت جز آن ذکر زوان را ایذ فرمانرا ،خواهم ، لکن هیچ چیز نمیدعوات بسیار و آن دویست فصل دعاست

  ازان.

  راق رحمه اللّه:بکر الو البی
 مقدم الکره یعسوب له حمه
 والخريا جمع فیما اختار خالقنا

  

 

 ، معناره مفهومو غريه عسل
 و فی اختیار سواه الشر والشوم

  

  شیخ االسالم گفت که:

  بوبکر کسائی دینوری
بسیار و ، او را ریاضتست ، و اقران وی، از قدمان اصحاب جنید، مردی بود بزرگاز قهستان عراق بود بدینور

  سفرهای معروف. 
، پیش از جنید ، جنید را باو مکاتبات است ورسایل نیکو، من در عراق نبیندجنید گوید: ارنه ابوبکر کسائی ایذ

، مدآ، ویرا وقت نزدیک ، و همه جواب داده و باوی فرستادهجنید هزار مسأله پرسیده بودبرفت از دنیا از دنیا. از 
آن مسالتها که از من  ، جنید گفت: که کاشک ویوفات وی بجنید رسیدخرب آنرا پیش خواست و همه بشست. 

  پرسیده بود بشستید. گفتند: که او آنرا بشسته است
ترسید که آن بدست عام افتد یا بدست سلطان. ازان  جنید شاد گشت. شیخ االسالم گفت: جنید نه ازان می

د یعنی بقبول جسنت و سخن گفنت که از هزار صوفی یک ، و ازان بازار فرا سازنترسید کی بدست صوفیان افتد می
  ، ازین قوم دل فصیح بود نه زبان.داند شنود و می ، صوفی را آن تمام بود که میعالم بود

، ویرا هالک کردند. شیخ ٭ گفت: که چون حال از مرد باز ستانند و مقال بگذارندشیخ االسالم گفت: که رویم
نی گوید: که بوبکر کسایی دینوری در خواب شدی از صدر او قرآن خواندن االسالم گفت: که بوالخري عسقال

  شنیدندی. می

  و من طبقة الثانیه ابوعلی الجوزجانی
، در علم آفات و ریاضات نام وی الحسن بن العلی از مهینان مشایخ خراسانست و او را تصانیف است مشهور«

٭ و قریب ، سخن گوید در علوم معارف.صحبت کرده بود با محمدعلی ترمذی و محمد فضل بلخیو مجاهدات
وی گفت: الخلق کلهم فی میادین الغفلة یرکضون و علی الظنون یعتمدون و عندهم انهم فی  است از ایشان. سن

  الحقیقة ینقلبون؛ عن المکاشفة ینطقون.

  و من طبقة الثانیه ایضا محمد و احمد
ی الورد و همامن کبار مشایخ العارفني و جملتهم و هما من جلسأ الجنید واقرانه صحبا سری السقطی و ابا ابنا اب

  ٭، و طریقهما الورع قریب من طریقة بشر الحافیالفتح الحمال و حارث المحاسبی و بشر الحافی
گوید: وقتی نماز  . وی»، ابوالحسن است شاگردبشر حافیشیخ االسالم گفت: که کنیت محمدبن ابی الورد«

، ، هاتف آواز داد گفت: اهکذی مجالس الملوک؟ سئل ابن ابی الورد عن الورد، پای فرو کردمشام تمام کردم
  فقال: علیک بالورع فی الهمم.
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  و من طبقة الثالثه طاهر مقدسی
و قدیمان  طاهر مقدسی مردی بزرگ بود در شام از اجلۀ مشایخ شام» شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه:کی«

ویرا حربالشام خوانده و ٭ صحبت کرده و عالم بوده. ذوالنون ، و با یحیی جالایشان ذوالنون مصری را دیده
  ٭ گفته ویرا.گویند که شبلی

شیخ االسالم گفت: که طاهر مقدسی گوید: کی ذوالنون مصری فرامن گفت: العلم فی ذات الحق جهل والکالم 
  ة عن المشري شرک.فی حقیقة المعرفه حرية واالشار

و روا نبود «، که هیچکس را در ذات اللّه سخنی نیست شیخ االسالم گفت: کی سخن در دات حق جهل است
، کی جز از تصدیق و ، و کیفیت آنرا دانستنی نیست، و پیغامرب وی گفت ویرامگر آنکه گفت خود را »کی گوید

، دیگر همه حق الحقیقهخود را شناسد ب، که او ، و سخن در حقیقت حريت استتسلیم دران روی نیست
 فرا الّلهملسو هيلع هللا ىلص گوید انگارد. و مصطفی می ، و او عجز رهی از معرفت بفضل خویش معرفه میعاجزاند و متحري

، خود را تعاىل در ثناء و دعا: ال بلغ مدحتک و ال احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک تو بقدر خود
  . و گفت غر ذکره: و الیحیطون به علماً.همه عاجز اند و متحريشناسی. دیگر 
، یعنی شرک خفی شرک کمني در توحید اشارت از مشري شرکستهمتا. و  ، خدای او ایذ یگانۀ بیاما آنچه دانی

، کی در حقیقت هست بحقیقت ، و او در دوگانگی در ناید، که اشارت را اشارت کنندهٔ بود فرا هستصوفیان
  د و حدث نمودهٔ ببهانه و بوده و هست او یگانه:ان ، دیگر همه عللاوست و بس

 االکل شییٔ ما خال اللّه باطل
  

 

 و کل نعیم دون الجنه زایل
  

، فرا حاضر در حضور خود را راست او حاضر .، این اشارتستاگر کسی گوید کی در قرآن هوالذی است بسیار
از اشارت گریختند و گوید که او. قومی  فل می، که او هوالذی نه چنان بود کی غایب غا، و می تلقني کندگوید می

که در دیدهٔ تحقیق وی جز از یکی ننماید در  ، اماتا از خود بنه رستند نگفتند کی من.تلبیس کردند گفتند: که من
، که ، مظطر گشت در گفت و عبادت گفت، آنگه اشارت را جای نماندساقط گشت عني وحدانیت حایل وحدث

، من و او اشارت ، جز که محقق گوید کی من نه او بود و مزدور گوید که او نه او بودبود خودمن و گوینده نماند و ن
آن بود کی گویی که  او و تویی توحید آن بود که گویی که ، یعنی شرک خفی. نه ، که شرک بودکردن توحید نبود

گوید که  ، مرد میعلم درین کار، اما نشان این و برهان این حیوة است نه ، تصوف ایشانستمن تونۀ او بود همه
، چشم او بعني توحید ، اما آنکس که در وقت حضرت و مشاهدت، آن نه این من ایذ که ایذ فرا یعنی نفسمن

، در آن ، نه او گوینده بود و نه آن زبان او بود، سخن گوید یا چیزی کند، هر چه جز حق باطل شده بودافتاده بود
 !: الهیمناجاتهفی ، و علم چنان گوید و کند اللّه پرده او پاره کند. کند بتکلفاو ب ساعت که کسی آید بر گونۀ

، لکن من در ، این من و من هم علت است، عاریت در وجود دیدی من آنمموجود من نه دل برتابد و نه زبانم
، خشک نده منمحیات نشان دادن چون توانم؟ ار گوی ، اما مستمع را بی، هر من که گویم زور استعبارت ترجمانم

، گوینده خود باد زبانم تا خاموش بود. ارنیوشنده منم گوشم کر باد تا مالمت نه ور گوش بود. ار پس نه منم
زند و من با خود و این  ، همکنان بوی خودی می، گذار تارود، ارجان و دل رفتنودش گوید و نیوشنده می می

، کل اوست و دیگر همه عاجزی. همه ل و نه حق متجزیام از ک سخن در نتوان یافت بفهم و خرد. نه من بعضی
ن ستدند و من بهرهٔ خود ستدم. همه آاز وی خودی و من از خود دیدم پريوزی. وقت قسمت همه بهره وی خود 

از   خودم من ، و من آتش در خرمن وی خودی زدم من منم تاوا خودم من نه منم تاویآتش در خرمن خود زدند
، ، گاه خودم و گاه در جسنت و جوی خودم. هر خود که گفتم آن تو بودیمن همه خودم ، کهوی خودی چه گویم
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او که نازد. مسکني  ، و علم بقا او کی بخود میفنا وی خود از خویش! علم ، گفتم هر سخن که تو شنودیآن نه منم
نوازد چون نیست با  یبیند و نه وی خود او م ، نه او خود میسازد ، ببهانه ورخود مینود بحقیقتش از من می

، و هر ناشکیبا کش ، زه یازده بدریا اندازداین قصه شنود ، از نیست باوی چه بازد؟ هر وی خربکشهست نشیند
، او که بخود نیستید آن از خود چون رهد؟ او که با خود دست از وی خود بشناخت بخود ور وی خودان تازد

، من خود باوی خودی چون  برابر ستاید د گفت خود میخودی چون نشان دهد؟ از خود سخن گفتم هر که شنو
در وی گم جان و ، پس بعض کل است و کل ایذر. کونني بسزاید کنم؟ که از یک قطره و یک ذره دو گیتی می

، ایذر جز تو و آنجا جز ازو ، اثر از کل جدا نیست، و عالم ازان کار و سوال بسر، خرشید آنجاست و اثر ایذرجانور
، چه سود که غنیمت بدست گرگ و حسرت بدست شنواست این علم این علم در عالم فراوانست نیست. منکر

  پاسپان را بازار ملوک چه کار؟سر اللّه و این قوم صاحب اسرار 
  ، وا گر عارف نور خود بیند دران بسوزد.گوید: که اگر مردمان نور عارف بینند دران بسوزند طاهر مقدسی

  لتجرد من النفوس و تدبريها فیما یجل و یصغر. شیخ االسالم گفت که:و قال طاهر: حدالمعرفة ا

  با یعقوب مزابلی
  ، ویرا پرسیدند که: تصوف چیست؟ گفت: حال یضمحل فیها معالم االنسانیةبغدادیست از اقران جنید است

  با یعقوب اقطع
٭ گفت: وید: کی بوالحسن مزین٭ گوراسله. شیخ االسالم گفت: که وی بمکه بود. بوعبداللّه خفیفالجنید کاتب 

، در شدم مرا گفتند: اروی سر بر تو آرد یعنی که در تو ، با یعقوب اقطع در حال رفنت بود از دنیادر مکه شدم
، بر من نگریست: ایها ، بر بالني وی بنشستمکه من کودک بودم ،گرفتند، شهادت بروی عرضه کن. مراغره نگرد
، ، ما بقی بینی و بینه اال حجاب العزةو گفت: ایای تعنی بعزة من الیذوق الموتان الاله االللّه. ا! نشهد الشیخ

  خواهی باین شهادت گفنت؟ بعزة او که هرگز مرگ نچشد کی نماند میان من و او مگر پردهٔ عزت. گفت: من می
گفت: که  ار میمزین بروزگ، که او خود ار ایذ و تو تو. بوالحسن شیخ االسالم گفت: که پردهٔ عزت اوی او ایذ

گفت:  شیخ بوعبداللّه خفیف میعرضه کردم. و  ن او میآ، که شهادت بر سیدی دوست از کرای چون من آمدم
  کردند. ، ورای پردهٔ عزت آمدند شهادت بر وی عرضه میبسوخت که مرد درالوهیه می

حرمتان  ادبان بی بی ! قومی، وی گفت: خاموشبروی عرضه کرد شهادت یکی ،شیخ بوعبداللّه طافی محتضر بود
حقنی توفنی مسلماً وال ام. ، من آن خود گفته، تو آن خود گوین او عرضه کنندآ، و شهادت بر دوستی از اند آمده

  بالصالحني. این بگفت و جان داد.
ت و شهادت بر یک یک عرضه ، وی از آن غريت برجسوقتی قومی بر پريی از مشایخ شهادت عرضه کردند

پس وفات وی بخواب دیدند ، و سرباز نهاد و جان بداد. یکی شهادت بگفتند همه ، تاکرد می، و تلقني کرد می
گفت: بردم. گفتند: پس بدر مرگ شهادت  گفتند: حال تو چون؟ گفت: سخن نیکو! گفتند: ایمان بربدی؟

  ، گفت: خود در من رسته بود.نگفتی
چیست؟ گفت: ترک اختیار. و از سهل تسرتی  پرسیدند: کی توکل مذکوری بایعقوبکه از  شیخ االسالم گفت:

، گفت: پرسیدند ٭دیدن مسبب. و از فتح موصلی رسیدند گفت:پ٭ پرسیدند گفت: تربی از توان خود و از حالج ٭
٭ پرسیدند  کی توکل چیست؟ از شبلی٭ پرسیدند گفت: دیدار در عجز فرق. و از شقیق بلخیمالل از سبب. و 

  دن همه کس.در دیدار دل فراموش کر گفت:
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  و من طبقه الثانیه ابویقوب السوسی
 ٭ از قدیمان مشایخشیخ گفت: که نام وی یوسف بن حمدان الوسوی استاد با یعقوب نهر جوری نزیل بغداد.

  باال بله.ست سید صاحب تصانیف ببصره بوده. مات ا
 یعقوب السوسی: الفقري اذا. و قال ابو، مشرکستشیخ االسالم گفت: که وی گفت: هر که علم توحید گوید بتکلف

  ، و ذکر یونسه.، وورع یسوسه، و وجد یحملهمافریحتاج اىل اربعة اشیاء: علم یحرسه و وجد یحمله
، و هر وقت تواند گفت زرا ، او سگست و هرکه سخن جویدشیخ االسالم گفت: هر که علم تصوف گوید بتکلف

! و گفت: که سخن گفنت ز سکوت از خدای ترسی، کی ا، و آن وقت باید گفتقسمت سخن بزندگانی باید گفت
، چون حیوة نبود آن اند چون کالم دیگران گفت: که سخنان این طایفه کالم، تحقیق آنرا مباح کند. و جنایتست

، چون خود بی، نگر از جمع و توحید نگوئی. اما چون متفرق بیافتد. که  برد تا بزندقه و اباحت ارنجای می می
٭ گفت: ال یصلح هذا العلم گفت: که زبان محققان سه است: زبان خرب بشرط اجتماع خراز تفرق با توچه کار؟

  االلمن یعرب عن وجده و ینطق عن فعله.

  و من طبقة الرابعه با یعقوب نهر جوری
با یعقوب ، صحبت کرده با جنید و عمر و عثمان مکی. شاگرد از علماء مشایخست ،نام وی اسحق بن محمد

  ، و آنجا برفته در سنه ثلثني و ثلثمائه.ه بوده و سالها مجاور، بمک٭ ایذسوسی
بایعقوب » شود اما مرا یقني نمی«ام  گفت: که من ویرا دیده ، که میام شیخ االسالم گفت: که من یک تن دیده

بدل و همت از علم و خرب ، تا برتک علم و عمل و خلق بنه گویی. یعنی نهر جوری گفت: که باین کار نرسی
بی بازو. من  ، و در مال خاىلری. نه آنک دست باز داری و عمل از بهر ثواب نکنی یعنی او را نه بآن بیبرگذ

  ، نجیناک من التلف بالتلف.او را نه بآنم ، لکن نهترک خدمت را ناتوانم و نه بخود درانم
علی سفر. وانشد  أسنال، و: الدنیا بحر واآلخرة ساحل والمرکب التقوی٭ قال ابویعقوبو قال ابراهیم بن فاتک

  للنهر جوری: 
 العلم بی وطاً بالعذر عندک بی
 اقام علمک ىل فاحتج عندک ىل

  

 

 حتی اکتفیت فلم تعدل ولم تلم
 مقام شاهدت عدل غري متهم

  

قال: من ، القلوب تعریف و قال: اعرف الناس باللّه اشدهم تحرياً فیه. و ابویعقوب: مشاهدة االرواح تحقیقو قاال
  توحید بالتفلید فهو عن الطریق بعید.اخذ ال

٭ شدم با محرب مرا گفت: ای عسقالنی گوید که: در بوالحسني نوری با یعقوب خراطشیخ االسالم گفت: شیخ 
  ، برمن امال کرد وربدیهه:بنویس ! گفت:خواهی که چیزی نویسی؟ گفتم آری پسر! می

 محونا ولبثتم سواداً معجماً 
 نیحجبتم بها عن فقه مستنبط ال

 قهوم بدت من غیبة لعقو لهم
 حدانی علی تذکار کم نصح ناصح

  

 

 بتقویم الفاظ علی اورق جدد
 اىل منتهی لغایات فی سرمد االبد
 تکاثف امطار هو اطلها مدد

 ،یصفحن اوراقکم عدداتی کم ترا
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  بایعقوب میدانی
در زمني  عمل داشته بود اسپشد از بغداد بحلی خواسنت آن وقت که  شبلی بمصر می ،از مشایخ نصیبني است

، گذر وی بر شیخ بایعقوب شد شبلی بمصر می، که پدر وی حاجب الحجاب خلیفه بود. چون کسی کرده بود
، ، و اول ارادت وی بود مردی فربه بودنگریست ، وی آن وقت بنوی فرا زین کار می، بدیدن شبلی آمدمیدانی بود

  !یعقوب گفت آمني! با ترا هوبره کناد! خدای اللّهشبلی دست بر بروی وی فرود آورد گفت: جربک 
پس بود ویرا آنچ بود. شیخ االسالم گفت ، چنانک فرا کودک. و مردمان گفتند: این چیست؟ که وی بوی گفت

  که من:

  با یعقوب کورتی
ه. ویرا ، روسرتهٔ بر میان آن بست، پري روشن بود و صاحب وقت و کرامات بود پیوسته لت داشتنی در دستام دیده

بر  گذشت گفتند: این باری چیست؟ گفت: این همه فن است شیخ بوعمر مالکی مرا گفت: که روزی می
  ، و با ایشان بر خواند: تحسبهم جمیعاً و قلوبهم شنی و برگذشت.جماعت معدالننشسته بودند

  و من طبقة الثانیه و یقال من طبقة الثالثه خري نساج
٭ و از سری سواالت پرسیده ، صحبت کرده بود با شیخ بوحمزهٔ بغدادینشستیببغداد  ،کنیت او ابوالحسن بود

، عمر وی دراز بکشید ،توبه کرده ٭ بود و شبلی در مجلس ویجریریاستاد نوریو ابراهیم خواص و ابن عطا و 
٭ و از طبقۀ ثانی ایذ فارس عیسی گوید: کی نام وی محمدبن صدو بیست سال بزیست وی از اقران نوری

  اعیل است السامری.اسم
، ویرا نساج نام کردند و گفتند: که از بهر آنرا خري ، که وی سخن بافتیشیخ االسالم گفت: که وی نه کرباس بافتی

  نساج نام کردند:
کی چون از حج بازگشت مردی ویرا بگرفت و در کوفه گفت: تو بندٔه منی و نام تو خري است و او سیاه بود 

بافتم سالها چون  ، در کارگاه خزخز مینشاند در کارگاه، دست من بگرفت و بر اه دیدمگفت: بنگریستم خود را سی
گفتم لبیک تا پنج سال روزی آن مرد گفت: من غلط کردم نه تو غالم منی و نه خري  می! من گفتید یا خري می

خري نساج. پس  گفت: کی نام من ازین مکنیت که مسلمانی مرا نام کرد ، ووی میخواندند نامی. بآن خري می
مرگ بخواب دیدند گفتند: حال تو؟ گفت نجوت من دنیا کم القذره. گفت: ترا بآن چه کار؟ باری ازین دنیا 

  بحلوهٔ شما برستم.
  »٭ را پرسیدند گفت: لم ار للعبد خرياً من ربه.و فضیل عیاض«

  .خري نساج گفت: الرب من اخالق الرجال والرضا من اخالق الکرام و سلم

  قة الثانیه و یقال من طبقه الثالثةو من طب

  وظ بن محمودفمح 
از قدیمان مشایخ نشاپور و مهینان ایشان پس باحفص حداد و حمدون گازر وسلم  ٭از اصحاب باحفص حداد
تا آنگاه کی برفت در قدیم برفته در  ،پیوسته ٭٭ صحبت کرده با شیخ بوعثمان حريیالباروسی و علی نصر آبادی
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ر آن سال کی یوسف حسني رازی برفت و پهلوء با حفص در گورست. وی گفت: التوکل ان یأکل اربع و ثلثمائه د
بال طمع والشره. و هم وی گفت: من اراد ان یبصر طریق رشده فلیتهم نفسه فی الموافقات فضالً عن 

  المخالفات.

  ومن طبقة الثانیة و یقال من طبقة ابراهیم بن احمد
ابواسحاق. شیخ االسالم گفت: که وی از اهل عسکر است یگانه در طریق کنیت او » بن اسماعیل الخواص«

، و پیش ازیشان برفته از دنیا در ٭ بوده، از اقران جنید و نوری، و یگانۀ مشایخ در وقت خویشتوکل و تجرید
گور  قدیم در سنه احدی و تسعني و مائتني ار درست شود. و یوسف حسني رازی ویرا بشسته و دفن کرده به وی و

، وی آنجاست. ویرا در سیاحات و ریاضات مقاماتست و حکایتهاست عجب ویرا. و چون وی برفت از دنیا
٭ و جز از ایشان گویند که . استاد جعفر خلدی و از سريوانی مهنيجنید گفت: که بساط توکل در نور دیدند

دگر رفتی  ، و هربار بر راهید او بودور، هر سال هزار فرسنگ نجاه حج آرندپبغدادیست و پدر از آمل بوده ویرا 
  ، روی بوی کردی توکل درست کردن را.و وحش و هر چیزی که دیدی

، ام برسیم و در راهی برزر گوید: در راهی رفته، جز ازین راههاء معروف. وی شناسم بادیه رادوازده راه وی گوید:
کردم. شیخ  برپشت ایشان او گندم و نماز می کردی؟ گفت: سجاده گفتند: نماز چون میو در راهی بر ماران. ویرا 

ام و وی صحبت دار خضر  ، من آنرا دیدهاالسالم گفت: کی وی امامست. و ویرا کتب است و کتاب اعتقاد است
  هيلع.بوده 

٭ گوید که وقت خواص از سفر باز آمده بود ویرا گفتم: این بار در بادیه چه شگفتی دیدی؟ شیخ بوبکر کتانی
، ابراهیم خواهی که با تو همراهی کنم؟ گفتم نه. گفت: چرا؟ گفتم ، مرا گفتمن رسیدفرا هيلع گفت: خضر 

  کی چرا؟ وی جوابی نگفت. اورشکن است ترسم که دل من در تو بندد. گفتند: که کتانی از وی پرسید: 
ضر گفت که ار با خ ٭ مرا گفت: در میان سخنان که با من میشیخ االسالم گفت: کی شیخ بوالحسن خرقانی

  ، و اگر از هری شب بمکه شوی از آن توبه کن.صحبت یا وی توبه کن
ابراهیم خواص گفت: العلم کله فی کلمتني ال تتکلف ما کفیت و ال تضیع ما استکفیت هم وی گفت: التاجر 
برأس مال غريه مفلس. و هم وی گفت: لیکن لک قلباً ساکناً و کفاً کفا فارغاً و یذهب النفس حیث شاء و قال 
الخواص: االخالص سر بني اللّه و بني عبده. شیخ االسالم گفت که بوالحسن علوی گوید: که در مسجد دینور 

، کم تا در پوشش رویم! بیا ، خواص را دیدم در صحراء مسجد در میان برفت گفتم: سالم علیک یا باسحقشدم
، ، و از افراد با عالقت آمدنمدناز تجرید یا سبب آ! یعنی خوانی گفت: مرا با مجوسیة می، برو شفقت آمد

  مجوسیت بود. و گویند که گفتم: مجوسیت چیست؟ این بگفت. 
، شیخ االسالم گفت: تا نشان دو گانگی بجای مجوسیت بجا. گفت: خواص دست مرا بر گرفت و بر برخود نهاد

، و این دو بیت بر د، در من نگرست و بخندیو در عرق غرق بود از گرمی که بود خواستید کی دست من بسوختید
  خواند.

  شعر
 لقد وضح الطریق الیک حقا
 فان ورد الشتأ فانت کهف

  

 

 فما احد بغريک یستدل
 و ان وردا المصیف فانت ظل

  

بودم در مسجد. در خواب به من گفتند: که خواهی ٭ گوید: که در نیم. خواب شیخ االسالم گفت: ممشاد دینور
، رفتم بر سر کوه توبه. تل تویه شو. تا به بینی. بیدار شدم. برف آمده بود که دوستی از آن ما به بینی؟ خیز بسر
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وی تهی از برف نیامده بود بر سر وی. و  و چند سرپی سبز گرد بر گرد، مربعرا دیدم در میان برف نشسته خواص 
ی ویرا دید در . که ویرا گفتم: که این منزلت به چه چیز یافتی؟ گفت به خدمت فقرا. کسوی در عرق غرق وارند

نشینی؟ گفت: بر وای بطال؟ ار ملوک  چه می! از بفراغت نشسته آنکس گفت ویرا یا باسحقبیابان حیوه زده 
، ام بشمشري بسر من آیندی از حسد. وقتی در مسجد نشسته بود بر سجاده زمني دانندی کی من ایذر فرا در چی

ها بریخت بر  آن سیماست و سجاده فر فشاند. و ، وی برخ، و مشتی سیم بر سجاده وی فرو کردکسی فرا شد
، آن کس گوید که هرگز بعز وی ندیدم کی وی ازین بر من آمدهخاک و سنگ و گفت: این نشستگاه پیش ازین 

، و گور وی چدم از زمني. خواص رحمه اللّه در مسجد ری برفت از دنیا آن سیم برمی »که«چنان کرد و بذل خود 
  آنجاست.

، کی ناگاه فرا زان فت: هرگز گور ندیدم با آن هیبت و شکوه که آنست که گوئی شريی است خفتهشیخ االسالم گ
، غسل رسی گور وی در زیر حصار طربک نهاده و گفت: که وی در علت شکم برفت هر باری که فارغ گشتی

بود عظیم. پسني بار  آنروز که برفت از دنیا گویند که هفتاد بار اجابت بود و هرباری غسل کرد و سرمائی ،کردی
در آب برفت عظم اللّه کرامته و قدس روحه. شیخ االسالم گفت که فضل رازی را در شهر ری صدهزار درم 

این فاتعلم  چون با خویشنت آمد و از حال بعلم آمد ویرا ده درم مانده بود.گفت:، آن همه بر پاشید مرياث رسید
از وجد و حال بعلم افتادم. برخاست بنزدیک ابراهیم خواص بکار برم آخر گفت: این چیست کی من کردم؟ که 

رفت از وی پرسید: کی صدهزار درم مرياث یافتم در پاشیدم ده درم ماند در علم بکار بردم. خواص گفت: کی 
این ترا ازان افتاد که ازان باول شربت آب خورده بودی چرا خود دست فرازان کردی؟ یعنی مال برگرفتی بهر 

، آخر بوسه بر دست من رد گفت: فدای آن دستم: کی چون درک افتاد از وجد با علم ترا فرا گرفتند ، تابذل را
  افتاد یعنی که نه باجاهل افتاد 

٭ گفت که عبدالرحمن خراسانی گفت: که کسی از شبلی ، که بوالمظفر ترمذیشیخ االسالم گفت: کی پدر گفت
گفت: آن تو و آن من چند  ؟، یا آن خویشفت: آن تو بگویمگ کی از دویست درم چند زکوة باید داد؟پرسید؟ 

، از دویست درم دویست درم و پنج ، و ما را یعنی در مذهب مااست؟ گفت: ترا دویست درم پنج درم بباید داد
  .درم بباید داد

، پنج دیگر وام کنی بدهی گفت: این گفت: این خود دانم. این پنج چیست؟ گفت: آن دویست که داری بدهی
  مذهب کیست؟ گفت: آن ابوبکر صدیق رضی اللّه عنه

  الطبقة الثانیه ابومحمد الجریری رحمه اللّه
، و کنیت ابومحمد و کنیت پدر ابوالحسني و نام وی احمد بن محمد بن الحسني و گفتند: که حسني بن محمد

ناراللّه برهانه و وسع علیه رضوانه گفتند: که نام جریری عبداللّه بن یحیی بود و از شیخ االسالم عبداللّه انصاری ا
، و پس ٭ بوده، وی از مهینان اصحاب جنیداین شنیدم: و نیز گفتند: کی این درست نشود و بکنیت معروفست

بود با سهل  ، صحبت کردهجنید برجای جنید جریری بنشاندن از زیرکی. وی عالم بود از علماء مشایخ قوم
، در سنه اثنی عشرة پای و زحمت در آن جنگ قرامطه در تشنا مار ور ، در سال هبريه بمرده٭ و جز ازوتسرتی

خلق  رنیز گفتند: که در سنه اربع عشر شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی جریری گفت: کی عزیزتثلثمائه. و 
مرید  ، و عارف کی از سر وقت سخن گوید نه از کراسه و آموخته. واند: عالمی که بعلم خویش کار کند چهار تن

سبب او  سبب. شیخ االسالم گفت: کی قایم باو بی کند باز هیچ تمتع ندارد و قایم باو بی کی با او صحبت می
  ، تو باید که نبی تا سبب برخیزد.بود تو خود هم سببی
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جریری گوید: الرجاء طریق الزهاد والخوف سلوک االبطال. و هم وی گوید: رویة االصول باستعمال الفروع و 
االصول اال بتعظیم ما عظم اللّه من الوسایط و  و السبیل اىل المقام بمشاهدة الفروع بمعارضة االصولتصحیح 

  الفروع. و هم جریری گفته: التصوف عنوة و ال صلح.
شیخ االسالم گفت: کی تصوف بطلب و صلح نیاوند کی آن قهر است آن تري است چون برق از نور اعظم که از 

، آن ، ارچه گریزانست، و انک اهل آنست، آن ازو گریزانست، آنک طالب آنستاندازد باالی درآید. تا به کی
گفت: که او بطلب نیابند اما طلب یابد از بهر آنرا کی نیابد طلب نکند. باید کی خود طلب بروی شتابانست. و 

  ، این باب دیگر است.شناسی
  االمام لنفسه:وانشدنا 
 یا سادتی زعزت قلبی بالنذر

 مت هوکم طایعاًلم اکن ر
  

 

 و دقینا بعودات الزبر
 انی امرء وقد قمیصی من دبر

  

  و من طبقة الثالثه ابوالعباس بن عطا االدمی البغدادی
ویرا سخنست  ،نام وی احمدبن محمد سهل بن عطا االدمی البغدادی از علمأ مشایخست و از ظریفان صوفیان

، تفسري قرآن از اول تا آخر بر زبان فهم قرآن بر زبان صوفیاننیکو و زبان فصیح در فهم قرآن و کتب دارد بسیار 
  ٭ است.، صاحب تصانیف است. صحبت کرده بود با ابراهیم مارستانی و شاگرد او بود و از یاران جنیداشارت

الجنید و ابن ٭ ویرا می بزرگ داشت خراز گوید: التصوف خلق و لبس انابة و مارایت من اهله االبوسعید خراز
بسبب حالج کشته شده فی ذی القعده سنه تسع و ثلثمائه. و گفتند کی سنه احدی عشره فی خالقة القاهر عطا. 

هر که از تو چیزی یافت از ! بنگرستم باللّه. و ده پسر او در جنگ هبريه کشته شده بیک بار. وی گفته بود: الهی
حالج را مقبول ازان وی در راه حج. وی  ، مرا بالده ده پسر را بیک بار بکشتنددوستان تو ببال کشیدن یافت

کرده بود آن و زیرکی حالج را بکشت بلعباس را گفت: در حالج چه گوئی؟ گفت: تو خود چندان داری کی باو 
کندند یگان  تا دندانهای وی بريون کشیدند و می! فرمود به نیابی سیم مردمان بازده وزیر گفت: می تعریض گویی

  دند تا کشته گشت. سئل ابن عطا ما افضل الطاعات؟بر و بسروی فرو می، یگان
گفت: مالحظة الحق علی دوام االوقات. شیخ االسالم گفت: کی بلعباس عطا گفت: ار نیاری کی دست در و 

، یمیتنی عنه ثم یحیینی به. از وی ، دست در دامن دوستان او زن وی گفت: در تفسري یمیتنی ثم یحیینی گویدزنی
  چیست؟ گفت: ال تستکثر للّه عمال. البن عطا:پرسیدند: کی مروت 

 اسامی بنفسی ذلة و استکانة
 اذاما اتانی الذل من جانب الغنی

  

 

 اىل الخلد العلیا من جانب الکرب
 سموت اىل العلیا من جانب الفقر

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اذا صدمن اهوی صددت عن الصد

 اال ان یذوب عن الوجدفما الوجد 
  

 

 العهدی وان حال عن عهدی اقمت علی
 و یصبح فی جهد یزید علی الجهدی

  

  سئل ابن عطا ما االدب؟ فقال: الوقوف مع المستحسنات وهوان یعامل مع اللّه سراً او جهراً و انشد:
 اذا نطقت جائت بکل مالحة

  

 

 و ان سکتت جائت بکل جمیل
  

نست کی باللّه تعاىل معاملت درگريی از پای آب و خاک و دعوت نفس شیخ االسالم گفت: کی ادب آ
  ، گویی که او و عنایت و توفیق او.گویی: که من و کرد من ، نمیبرخیزی
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گفت: کی بوالحسني عبادانی گفت: که من و  شیخ بوالعباس ارزیزیشیخ االسالم گفت کرم اللّه وجهه: کی 
، یکی مرا ، دو پازه زر آورد، روز هفتم یکی درامدیزی نخورده بودیم، چ، شش روز برآمددرویشی به رمله آمدیم
چیزی آورد  »او آن خود نگاه داشت«، تا بخوریم ، من آن خود فرا دادم گفتم: چیزی آرداد و یکی یار مرا

و رفتیم  ،، تا مرا در مرکب نشاندزردادیم فرا مال، آن دیگر پارهٔ ، بکران دریا، بدریا رسیدیمبخوردیم. روی دادیم
، نماز بکردی و سر در مرقع  فرو ، وقت نماز بودی، دران مرکب درویشی بود در کنج سر فرو بردهدو روز بودیم

» !گفتم: بگوی«باید بگویم؟ ، گفت: ، ارچیزی بکار باید بگو، من فرا شدم ویرا گفتم: ما یاران تویمبردی
، ار ازین جامۀ من چیزی ، تا شما را باشط بردد از مالح، شما خواهیگفت: فردا نماز پیشني بکنم من بروم از دنیا

، درختستان بینید در زیر درختی که مه است همه ساز و برگ من نهاده با کرانه شویدویرا باید داد بدهید. چون 
 ، برنایی بینید ظریف و، چون بحبله رسیدیابید مرا بسازید و آنجا دفن کنیت و این مرقع من ضایع مکنیت برگريید

چنني کنیم. دیگر روز نماز پیشني بکرد و سر در مرقع فرو  نظیف این مرقع از شما باز خواهد با او دهید. گفتم:
، تاویرا دفن کنیم. گفت: چنني کنم. ، ما را باشط بربرد چون فرا شدیم برفته بود مالح را گفتیم: این یارما برفت

، گوری دیدیم کنده و ساز و حنوط ، آنجا شدیممیان آن، در ، و درختی دیدیم مه، درختستان دیدیمباشط شدیم
، برنائی بدیدن و روی بحبله نهادیم» و مرقع وی برگرفتیم«بساختیم و دفن کردیم وی تا بريایه آنجا نهاده. ویرا 
با تو  ، با ما گفت: که آن ودیعت بیارید. گفتیم: چنني کنیم. گفتیم: از بهر خدای راما آمد بران نشان که او گفته بود

، و این چه قصه است؟ گفت: او درویشی ، و تو چه مردیوییم. گفت: بگویید. گفتیم. او چه مرد بودگسخنی ب
بوی سرپدیم. ، اکنون شما مرياث با من سپارید و روید. آنرا ، مرا باو نمودندطلب کرد ث، واربود مرياثی داشت

، و جامۀ خود پاک بريون کرد و آن مرقع را در پوشید ، وگفت: شما اینجا باشید تا باز آیم. از چشم ما غایت شد
، چیزی فتوح نبود. ، و روز آنجا بودیمله شدیمبدر مسجد ح، و رفت بآن مرقع. ما گفت: این بحکم شماست

، کی ، تا بخوریم. وی رفت ببازار. ساعتی بودم، کی چیزی آرازان جملۀ آن جامه چیزی برگرفتم و دادم بیار خود
 !دکشیدند گفتم: چه بود آخر بگویی رفتند و میگ، و مرا نیز بو خلق عظیم در وی آویخته در آمدند، آمد وی می

بردند  را مییاویم در بازار. ما  ، جامۀ وی با شما میامروز سه روز است کی ناپدید است گفتند: پسر رئیس حبله
است که قصه چونست؟ ویرا قصه پیش رئیس و بنشستیم گفت: پسر من کو؟ که جامۀ وی باشماست؟ بگویید ر
از صلب من چنوئی بود کی ! که باز گفتیم از اول تا آخر. وی بگریست و روی در آسمان کرد و گفت: الحمداللّه

  ترا شایست.
، کی مرده از زنده مرياث برد. و گفت: ، مگر این طایفهکه همه خلق زنده از مرده برند مرياث شیخ االسالم گفت:

، کی نه چون او برود از احوال و والیت وی از خداوندان والیت صحب نکند بصدقکه هیچکس با پريی 
  چیزی برد یا همه. 

  و من طبقة الخامسه بوالعباس دینوری
، ٭ دیده بودو ابن عطا و رویم ،با یوسف حسني رازی و عبداللّه حداد و جریری» نام وی احمدبن محمد است«

، ور زبان معرفت به نیکوتر ، و سخن گفتهور بوده و وعظ گفته بنشاپور، در نشاپوی نیکو طریقت بود با استقامت
، و بوسه بر ٭ پذیرهٔ وی آمد، خواجه محمد حامد واشگردی شاگرد بوبکر وراقنشاپور برفت برتمذ آمدسخن. از 

کی  ام نیامد از رشک ویرا گفتند: که تو آن چرا کردی؟ گفت: من شنوده! خوش ، شاگردان وی آنرارکاب وی داد
او خداوند من چون نیکو بستاید و بوالعباس بسمرقند رفت و آنجا نماند در سنه اربعني و ثلثمائه این بوالعباس 

  ، فاذا وصل الیه لم یستقر فیه.گفته: من عطش اىل حال دهش فیه
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 اس رااین بوالعب٭ آن سخن او بپسندید. هم طی، واستر ، درو حريانشیخ االسالم گفت که هرکه با او نزدیکرت
گفتند: کی اللّه را به چه بشناختی؟ گفت: بدانج نشناختم یعنی بعجز معرتفم. و هم وی گفت: ادنی الذکران 
ینسی مادونه و نهایة الذکران یغیب الذکر فی الذکر و یستغرق بمذکور عن الرجوع اىل مقام الذکر و هذا حال فناء 

  الغنا شیخ االسالم گفت کی: 

  شیخ بوالعباس باوری
، ذرهٔ از توحید نداشت. اند: کی شبلی صاحب حال بود ٭ ایشان گفتهو شیخ بوبکر طمستانی ،به نشاپور بودهم 

گوید نه متمکانه. و  شیخ االسالم گفت: آن چنانست که ایشان گفتند کی شبلی در توحید مدعیانه سخن می
  گفت که: اند شیخ االسالم  بوالعباس باوردی و بوبکر طمسانی بزرگانند و شبلی دیده

  بوالعباس بردعی
٭ وی بن محمد بن هرون الربدعی الصوفی از شیخ بوبکر طاهر ابهری حکایت کند و از مرتعش نام وی احمد

، و هم وی گوید: که گفت هر که دیدار وی ترا منفعت نکند سخن و علم وی ترا منفعت نکند گوید: که مرتعش
  اذا سکت خاف العقوبة بسکوته. بوبکر طاهر ابهری گوید: ال یصلح الکالم االلرجل

  و من طبقة الخامسة ابوالعباس سیاری
، و در سرت که عبدالواحد بن ، و گفتند: که نام وی عبدالواحد بودنام وی قاسم بن مهدی زابن بنت احمد بن سیار 

شاگرد  ،، شیخ ایشان ایذعلی سیاری خواهر زادهٔ بوالعباس سیاری بود شاگرد وی. بوالعباس از اهل مرو بود
، و حدیث بسیار داشت درسنه و اربعني برفته ٭ ایذ و عالم بوده در علم حقایق احوال او فقیه بودهبوبکر واسطی

  .، و له لسان فی علوم الحقایقو ثلثمائه
 ! گفت:، فرا واسطی گفتند: که ما را وصیتی کنشیخ االسالم گفت: که بوالعباس سیاری گوید: کی بدر مرگ

  فیکم. احفظو مراد اللّه
معاىل زید عمری گفت: کی عبدالواحد سیاری بمرو سرای خود بر صوفیان وقف ، که سید بوالشیخ االسالم گفت

ند یکی در رقص در هوا برشد و ناپدید شد و هرگز کرد ی دعوتی کرد صوفیانرا رقص می، سبب آن بود ککرد
سیاری گوید: که خال مرا گفتند بوالعباس پدید نامد مات عبدالواحد سنة خمس و سبعني و ثلثمائه. عبدالواحد 

ها ، مرید نفس خود را ریاضت دهد و چون کند؟ گفت: ورامرها صرب کند و بگذارد و از نهیسیاری: گه به چه چیز
تمثل و ، والمرء حیث وضع نفسه. ثم ، و با درویشان نشیند، و صحبت با نیکان کند و خدمت رفیقان کندبرپهیزد

  انشاء یقول:
 اللذات حتی تولتصربت عن

 و ماالنفس االحیث تجعلها الفتی
 وکانت علی االیام نفسی عزیزة

  

 

 نفسی هجرها فاستمرت والزمت
 فان طمعت باقت و االتسلت
 فلما رأت عزمی علی الذل ذلت

  

  وهم وی گفت: المعرفة حیوة القلب باللّه و حیوة القلب مع اللّه. و گفتند که وی این دو بیت بسیار خواندی 
  عرش

 ما استنار الصبح ادرج ضؤه
 یجر عهم کاساً لو ابتلی اللظلی

 

 باسفاره انوار ضوء الکواکب
 بتجریعها طارت کاسرع ذاهب
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  »:شیخ االسالم گفت کی«یحکی عن ابی العباس انه قال: لولم الق الواسطی مت مجوسیا. و من المتأخرین 

  شیخ ابوالعباس سهروردی
، که ٭ مرا گفتکی بوالحسن بشری ٭ و جز ازو. گفت:با مشایخ وقت سريوانی، نام وی احمد است. بمکه بوده

  بونصر ترشیزی گفت که شیخ بوالعباس سهروردی گفت: 
کی بمنا بودیم روز عید اضحی جمعی انبوه نشسته بود و شیخ سريوانی حاضر قوال چیزی برخواند. شیخ 

وی کرد؟ برسماع منکر شد چه افتاد؟ شیخ بوالحسن ، که سريوانی برخاست گریان و برفت. قوم گفتند آن چه بود
، من هرگز بسماع ننشینم. شیخ ر او برسماع منکر شدا، وی گفت: مرا با خدای عهد است ٭ حاضر بودسرکی

، در سالم شیخ بوالعباس سهروردی گفت: من با تو موافقم. دیگر روز برخاستند این دو تن و قومی از مشایخ
کردم  ، و دست بالني میخفتم ی ازان چیزی گویند وی گفت: روزگاری من بر ریگ میسريوانی شدند خواستند: ک

، مرا کی حالل نشستم و شما چنان سوخته بر فرش مینشستم. اکنون  ، بسماع میو نشان سنگ بود بر پهلوی من
  بود که با شما در سماع نشینم؟

  و من طبقة الرابعه شیخ االسالم گفت که نام:

  اوندیشیخ ابوالعباس نه
شیخ ، شاگرد جعفر خلدی پري شیخ عمو و عباس ویرا عمو ساالر بود. القصه احمد بن محمد بن افضل است

االسالم گفت که شیخ عباس فقري هروی مرا گفت: که شیخ بوالعباس نهاوندی گفت: هر که ازین علم سخن 
  او بود.، اللّه خصم گوید: که اللّه نه حجت او بود

، یعنی شنوده از کتاب سخن گفنت از حق سه است: سخن گفنت از ذات او سمع استاد نهشیخ االسالم گفت: کی 
، هر که سخن است از دین و کتاب و سنه و اجماع و آثار صحابه یعنی فقه. و سخنست از صحبت اوو سنت. و 

  بینی. وابصر تو اوبود کی ب، که سمع تو او بود کی باو شنوی. و ، که اللّه خصم او بودازین سخن گوید
  »شیخ االسالم گفت که:«و من المتاخرین 

  شیخ بوالعباس نساوی
بمصر نشستی. شیخ عباس ویرا بمصر دیده بود و شیخ  ،بود، از نسا بود بن محمد محمدبن زکریا نام وی احمد

، کی بزیارت عمو بمکه. عباس مرا گفت: که کسان آمدندی بوی هموار بر در سرای وی اسپان و ستوران بودی
شوند که مصر بزرگست عباس گفت" که وقتی قومی آمده بودند بزیارت و بر  »و بمصر بیشرت فاز و«آمدندی وی 

، کی نیک کاری دل من گذشت! بر ، که ستوران نگاه داردر سرای ستوران بود. شیخ بوالعباس مرا فرا در فرستاد
، در ساعت من خود فراغتی داشتم آنجا ،ام کی ستور داری کنم ، از خراسان بمصر نه به آن آمدهفرا دست آوردم

، وزود بود کی تو در صدر فرو گورنه بردهٔ! هنوز ، در شدم شیخ گفت: هرویخواند کس فرستاد گفت: شیخ می
  باید کی آنرا نگاه دارد. ، و بر در سرای تو ستوران باز دارند و تو کس مینشینی

، و سلطانیان ار برد سرای عباس ستوران بوی، کی آن شیخ گفت: که هموشیخ االسالم گفت: آن چنان بود
  ».بروی پیوسته به نیکوئی«آمدندی 

، کی از ابراهیم بن القصه شیخ عمو گفت که شیخ بوالعباس نسوی گفت بمکه که از احمد بن الحسني شنیدم
  محمد الواعظ شنیدم که گفت: االشارة رعونات طبع ال تقدر السر اخفاه فیظهر باشارة:
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  :»شیخ االسالم گفت کی«، نو من المتأخری

  شیخ بوالعباس قصاب آملی
نام وی احمد بن محمد محمد بن عبدالکریم بود. شیخ آمل و طربستان صاحب کرامات عظیم و فراست تیز و 

زنده بود ، و حنبلی بوده ظاهر و یگانه و قبله و غوث زمان خویش. تا این کار رابود ، بمذهب احمد امام متدین
را گفتند: ، کی پس وی با خرقانی گشت. قصاب ی گفته بود: که این بازارک ما با خرقان افتدرحلت بوی بود. و

، در کار هاریو هیچیز نکرده ! گفت:که شیخ سلمی طبقات کرده مشایخ را. گفت: نام من دران نیاورده؟ گفتند نه
، کی هاریوکان گ داشتند و نیکورا بزر ، کی هاریو کان را بزرگاند کان دور فرا بوده و بیشرت مشایخ چنان بوده

  نیکو دل بودند.
، ، و قبلۀ این کار آن وقت او بودی، خاموش کم بودی یا در نماز بودیگفتی ، هموار میشیخ بوالعباس گوینده بود

خواهم که سه پري  گفتی فرا شیخ عمو: کی می ، و در ایام من بوده من همواره میو قبلۀ این کار آن وقت او بودی
و مرا گفت ٭ رت کنم: شیخ بوالعباس قصاب بآمل و شیخ احمد نصر بنسا و شیخ بوعلی سیاه بمرورا زیا
آمدی از نزدیک وی   خود نربد و روزی نبود. لکن پیوسته کس می، ترا با خود بربم. او بخواهم رفت وقت بهار می

ن معلوم نیست کی مرا. پرسیدید کی کس را احوال و سخن وی چنا می، و من احوال و سخن وی بخانگاه عمو
  وی گفته کی وقت کیمیاست.

گفتید بآخر گفتی: ما بکی شیٔ ما بکی  کردید و سخن می شیخ احمد کوفانی گفت: که همه شب فریاد فریاد می
  شیٔ لیس کمثله شیء یعنی ما بقی شیء.

آن رز حکایت ، کی از وی سخن برمت؟بازدانست گفتی یکی شیخ بوعلی گاام شیخ االسالم گفت: دو تن دیده
٭ شاگرد جوان و سگ که دید که گفتند: کار بنماینده است نه بیننده او بگفته ازو. دیگر شیخ محمد قصاب آملی

، کی عام را سخن نگوی کی سخن بوالعباس ویرا از مجلس داشنت باز داشته بودوی بود و مذکری کردی. شیخ 
  وی بلند شد.

، که وی شما مد قصاب من شما را به محمد فرستادید نه بخرقانیشیخ االسالم گفت: ارخرقانی برجا ایذ و مح
رامه بود ، مرید از وی بهره کم یافتی مگر منتهی. ومریدان خرقانی منتهی بودرا سودتر دارید از خرقانی. یعنی 

، پیش فراصفات محمد قصاب فرا من گفته: کی هاریو کان صفاتی باشند یعنی برحمت و عفو و کرم بگویند
  اند. ، و هرچه ازو حجاب انداز و همه همو معامالت صوفیان با ذاتست بامعطی است نه بعطا نبینند

شیخ االسالم گفت: کی به حداده شنیدم از شیخ محمد قصاب: کی روزی بوعبداللّه حناطی در شیخ بوالعباس 
رد. شیخ خاموش ، وی آنرا رد ک، شیخ بوالعباس چیزی بگفتگفت.که وی متکلم بود قصاب آمد با وی سخن می

، گفت: بندهٔ اوم بمسلمانی موىل محمدم بشریعت ایستاد. آن روز شب چیز نگفت تا سحرگاه بانگ بروی افتاد
هر که چنني دارد گو بیار جوانمردی مصطفی داعی شریعتست و من  ام نیستی. ، دعوی، نشستم بر درویشیداری

  یقت است در شریعت بهانه بود در حقیقت.کی مصطف حق،داعی حقیقت. شیخ االسالم گفت: وی ازان گفت
، ، که اینجا قحط افتادستبشیخ بوالعباس شیخ االسالم گفت: که کاکه بوالفارس کرمان شاهی کس فرستاد

  دوست نشان و از مرید جان.، باران آمد وقحط برخاست. از سیب آنجا فرستادکن. شیخ  دعائی
  شیخ االسالم گفت: کی:
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  بوالعباس سریج
، در بغداد جنید دیده و صحبت کرده و قاضی بود نام خواندند از بزرگی وی و فقیه عراق بود هني میرا شافعی ک

  ، با بوعبداللّه صوفی کبري.، در سنه ست و ثلثمائه برفته از دنیاوی احمد بن عمر بن سریج الفقیه
!کی شوان گو القاضی ، بکران مجلس بوالعباس سریج شد گفت: ایهاشیخ االسالم گفت: کی عبدالعزیز بحرانی

وی بانگ وی بانگ بکرد و از هوش سپندان به بگوشد بعصا؟ گفت آنگه کی داند کی بر وی کی شوان است؟ 
  ، چون باهوش آمد بوالعباس گفت: کی بروز گار.بشد

 کی خواهید شما رااند. ارچنانست  ام اکنون این فقها مرا مشغول کرده ام و صحبت کرده ٭ بودهبا پري شما جنید
  روزی نهم خاص شما را سخن گویم ازین باب.

  گفت مرید بودید. ، و آن عصا نظر بودید و آن شوان که او میشیخ االسالم گفت: که آن رقیب دل بودید

  عبدالعزیز
، برب ازین طایفه حتساب کرده بود پوست ، صحبت کرده بابوالقسم رازی و با نابلوسی بوده بمصرامام بوده بری

٭ حکایت کند وی گوید: که وقتی نوری دیدم کی بريون آمد فارس حمال بوده از بوالسني نوریوی فرو کشیدند. 
گفت: برپس. گفت: ! مساله از بادیه و نمانده بود از وی مگر خاطر سوخته و گداخته مردی ویرا گفت: ای شیخ

واعرض الصفات فمحقها هل تلحق االسرار ما تلحق الصفات؟ قال: الاعلم ان اللّه اقبل علی االسرار فحلمها 
   ثم انشأ یقول: 

 بدا وان بدا غیبنی هکذی صرينی
 حتی اذا غبت واصلنی حتی اذا وصلته

  

 

 از عجنی عن وطنی غرنی شردنی
 واصلنی یقول الیشهد مااشهد اویشهدنی

  

چونی؟  شناختند گفتند شیخ االسالم گفت: کی نوری وقتی از سفر در از باز آمده بود سوخته و گداخته باز نمی
  گفت:

 کما تری صرينی
 اذا تعیبت بدا
 بقول ما تشهد ال

  

 

 فقر قفا والد من
 و ان بدا غیبنی
 اشهد او یشهدنی

  

  ، مگر که فرا دیداری.گوئی: که فرا دید نای نایم می
کی چندان سفر که من  ، با خود گفت:در مسجد خود آمد در پس جنازهٔ گریخت کی درخیل درآمده بود وقت

، کس مرا نشناخت هاتف آواز داد: یا بالحسني هیچ محقق ترا ندید ل سفر کردم و در جهان بگشتمکردم سی سا
  ، اما ترا دریغ داشتیم که در تو بندد یا تو در کسی بندی.کی نشناخت

  باش که تلبیس ترا قوتست و: شیخ االسالم گفت: چنانک خواهی می

  ریـاحمد بن الس
٭ دیده و رقیق دل بوده و ب بوعثمن حريب است و محمد فضل بلخیبوده مروزی کنیت ابوالحامد از اصحا

که احمد بن سری از بوعثمان پرسید: کی سماع چیست؟ گفت: مستمعان  ٭ گوید:و نجیدمولع بسماع. بوعمر 
اند: مریدست و عارف و مستقیم. ئس تفسري کرد: المرید یسمع فیغلب السماع علیه بعجزه فیصح و بتحرک فی  سه

، فاذا لضغفه عن حمل مؤنة السماع والعارف یسمع او یجتهد فی ان ال یظهر علیه من السماع شییء اول سماعه
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، فان حفظ سکن وان از عج انزج و یسمع و ال یتکلف فیهغلبه صلح صیحة مغلوب و هو فیها معذور. والمستقیم 
  ذاک و هواتم حاال وسلم  ال یتکلف فی ذاوال فی

  منصور البیضاوی الحالج و من طبقة الثالثة الحسني بن
، کی بسبب ویرا حالج لقب شیخ االسالم گفت: کی وی نه حالج بود ،کنیة ابوالمغیث از بیضاء پارس بوده

٭ بوده و ، صحبت کرده بود با جنید و نوری و شاگرد عمر و عثمان مکیبواسط و عراق بودکردند. القصه 
اند.  ، ویرا دیدند و خلق در کاروی متفاوتپنهان بمرو آمد ،و جز ازیشان از مشایخ. گویند که بخراسان آمدفوطی 

  قومی گویند زندیق بود مشعبذ و قومی گویند محقق بود موحد.
، مگر سه تن که ویرا بپذیرند از شیخ االسالم گفت: کی مشایخ در کار وی مختلف بودند و بیشرت ویرا رد کنند

٭ دیگر کس از مشایخ ویرا نه بادیآشیخ ابوالقاسم نصر مشایخ: یکی بوالعباس عطا و شیخ بوعبداللّه خفیف و
، و آنکس که ، ویرا موقوف گذاریدرد کنم شما همچنني کنید» نه«و من ویرا نه پذیرند و من ویرا نه پذیرم  پذیرند

. شیخ االسالم گفت: کی من خفیف ویرا گوید امام ربانی، دوسرت ازان دارم که رد کند. بوعبداللّه او را بپذیرد
شیخ بوعبداللّه با کو را پرسیدم: کی حالج چه گوئی؟ گفت: من همني پرسیدم از استاد خود بوعبداللّه خفیف. 

  گوید: گفت چه گویم در حق کسی که می
 وحدنی واحدی بتوحید صدق
 هو حق الحق للحق حق
 قد تجلت طوالع زاهرات

  

 

 ما الیه من المسا لک طرق
 البس ملبس حقایق حق

 ع برقیتشعشعن من لوام
  

  وانشد الدقاق وله ثلثة ابیات اولها:
    حصحصنی سیدی بتوحید صدق

 

 ما الیه من المساک طرق
  

، آنک افتاد ، و بر ضعفا حمل کرد و بر شریعت سرپدگفت ، اما بهر کس میشیخ االسالم گفت: کی وی امامست
، و آن روز و آن شب کی دیگر کرد ینماز م، شبانه روز هزار رکعت و وی با آن همه دعاوی افتاد.ویرا بآن سبب 

، ودران جور بود اند کی ویرا بسبب مسأله الهام بکشتهاند پانصد رکعت نماز کرده بود. و گفت:  شتهروز آن بک
زیر دار وی باز استاد گفت: اولم  ٭شبلی ، و نه چنان بود. وگوید پیغامربیست بروی که گفتند: کی این کی وی می

، و این دعوی کرد ضی که ویرا بکشته بود یعنی فرموده گفت: او دعوی پیغامربی میننهک عن العالمني آن قا
، و عقل ویرا دیوانگی مرا برهاند، لیکن گفت گویم که او می کند و شبلی گفت: که من همان می خدائی می

ای ! ، بل که بحقیرفت گفت: کیست؟ گفت: حق. جنید گفت: نه حقی٭ حالج بدر سرای جنیددرافگند. وقتی 
، بدعای استاد وی افتاد عمرو و خشبة تفسدها؟ کدام چوب و داراست کی بتو چرب کنند؟ و آنچ ویرا افتاد

. وی آنرا پنهان برگرفت و بوغست با خلق ٭ که جز و کی تصنیف گرده بود در توحید و علم صوفیانعثمان مکی
، و مهجور کردند . بکالم منسوب کردند ، و، بروی منکر شدند و انکار کردند، سخن باریک بود در نیافتندنمود

و چشم برکشد و بردار کند.  ،، و پای بربد، کش دست بربدبرو گمار! کسی وی بر حالج نفرین کرد و گفت: الهی
  آن همه بآن بوی بود و بدعای استاد وی.

با  ،و بیست سال عمر وی بود ، صدشاگرد در حالج بود عبدالملک اسکافالقصه شیخ االسالم گفت: کی 
، و با پدر من و پري پارسی و بوالسن طربی و بوالقاسم حنانه و ، از یاران وی بودبود ببلخ شریف حمزهٔ عقیلی می
، پدر من گفت: کی عبدالملک اسکاف فرا من گفت: که وقتی حالج را گفتم: ای داشت جز از ایشان همه مه می
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روز مانده باشد از ذی القعده سنه تسع و  شش ه، کی روز سه شنبکه بود؟ گفت: عارف آن بود! عارف شیخ
، و نگوسار بردار کنند و ، دست وی برند و پای وی بربند و چشم وی برکشند، بباب الطاق برند ببغدادثلثمائه

بسوزند و خاک وی بباد بردهند. عبدالملک گفت: کی چشم کنند و بسوزند و خاک وی بباد بردهند. 
  ، و آن همه که گفته بود با او بکردند.ی بود، آن وعبدالملک گفت: کی چشم نهادم

، خود او را بود. و شاگرد گفت ، یا خود چنان میگفت: ندانم که او دانست کی آن مرا خواهد بود شیخ االسالم
بوالعباس عطا را هم ، ویرا شاگرد الحسني نام کردند. و هیکل نام بود با وی ویرا بکشتندالحسني شاگرد وی بود 

نیز شاگرد وی بود. ابراهیم گوید: کی آن شب کی حسني منصور را بردار  ابراهیم فاتکد. بسبب وی بکشتن
، کی با حسني کردی بندهٔ خود؟ گفت: سر خود چه بود! این ، اللّه تعاىل را بخواب دیدم گفتم: خداونداکردند

، گویند کی نام ابراهیم فاتک، رعنا گشت خلق با خود خواند. ، او را عطائی دادمخلق باز گفتباو باز و غستم. با 
٭ و کان الجنید یکرمه و کان مهجوراً و کان ، ابوالفاتک البغدادی صحب النوری و الجنیداحمد بن فاتک است

  بن سعید من مشایخ الشام من اهل بیت المقدس من متأخری مشایخهم.ینتمی اىل الحالج. فاتک 
، که این کار زندگانیس اگر وی تمام وبت نه کرامت، حالج را نقص است و عقشیخ االسالم گفت: کی آن کشنت
، تاسرا او کی سخن با اهل سخن باید گفت، ، ویرا آن نبودی و ویرا دران گناه بودبودی و انصاف خلق کوشیدی

و ترا ازان گزند رسد و عقوبت. گفت: وی در  باشی ، برایشان حمل کردهنه با اهل آن گوئینه وغسته بی. که 
، بروی کس منکر ، آن سخن مقام و نفس و زندگانی وی بودیمام بود ار وی دران تمام بودیگفت نات آنچه می

، و گفت گیم مه ازان که او می نگشتی که چیزی در می بایست وقت گفت نبود و محرم نبود. که من سخن می
آن بود خود در نیاوذ. ، که آن کس که نه اهل بماند ناوغست ، و آن سخن راز میآرند باشند اما انکار نمی عامه می

، نیست پندارد که آن خود مایۀ اوست و می شود که با سخن من نوری است که مرد مستمع پیش آن در می گفت:
گفت و اغلب آن بود و آن  گفت: که وی از عني جمع سخن میرود. و  که آن نور سخنست کی در زندگانی می

، که بفناء خود و بقاء از توحید گوئی نه بخود و خرب نازکست و مخاطره و جمع بعضی است از بحر توحید خود
جزوهاء شیخ االسالم بود بخط وی نوشته روزه نامهاء این مفصل: طبل خود چون توان زد؟ وی آگاهی حق. در 

بود ، چشمۀ ، او بحق زنده بود شریعت بهرهٔ خود از رشک فرا کشنت داد، حالج برداراز اسرار خود و با خود بود
، چه حشمت خیزد و جاه از طبل زدن در قعر چاه؟ او که ور دار کردند ، حالج آن بکشادداشت بسته میکه استاد 

، و او کی گفت: کی خورشید بر و حق بهرهٔ خود با خود برده، نه آن بود کش زنده کرده بود نظارهٔ خلق بهانه بود
، دشمن فت. و او که پای درنا فنا به دادنیاید مگر بدستوری من راست گفت: ار عاجز فرا قادر راه بیاید نه شگ

زنده کردن آن بود: کی وقتی طوطکی بمرده بود ، یکی دیده ور خود نهاد. نبد ، ازو در خود نگرستور سرافگند
، و وقتی بدکان حالج حالج فرا یکی گفت: خواهی که ویرا زنده کنم؟ اشارت کرد بانگشت وی برخاست زنده

، محلوج با ، بانگشت اشارت کرد ور پنبه، گفت: من روزگاری وی بربدمفرستادبود دوست وی بود ویرا بکاری 
، ایشان چراغها بسیار بر و وقت در دیر رفت بشام ، بآن ویرا حالج نام کردند.با یک سویک سو شد و دانه 

راغها ، همه چگفت: مرا چه دهی تا همه ترا برافروزم تا ترا رنج نرسد. وی بانگشت اشارت کردافروزند. وی 
، سرای بزرگ بود سرای خلیفه بو عبداللّه خفیف گوید: که دران سرای کی ویرا باز داشته بودندبرافروخت. و 

، وی همچنان از دیگر رو سرتهٔ وی با دیگر سوی سرای بود »، حالج بند داشت و طهارت کردچند فرسنگی«
، کی کی گویند: که نه همه کرامات بود، و روسرت برگرفت. ومشایخ را درین اقاویل است سوی دست فراز کرد

  ، اما از حقیقت خاىل نبود  نجات هم بودتخلیط نري
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االسالم ، کی توحید چیست؟ گفت: افراد القدم عن الحدث. شیخ شیخ االسالم گفت: کی از حالج پرسیدند
  گفت: کی توحید صوفیان دانی چیست؟ گفت که: نفی الحدث و اقامة االزل.

  ه از حبشی بغدادی پرسیدند که تصوف چیست؟ گفت: مراد حق در خلق وی خلق.شیخ االسالم گفت: ک
  ، من مشایخ البغداد بني من متقدمی مشایخهمهو حبشی بن داود

  للحسني منصور الحالج:
 هو اجید حق اوجد الحق کلها

  

 

 و ان عجزت عنها فهوم اال کابر
  

، الن السکران هوالذی ینطق بکل مکتوم. لتجریدو هم وی گفت: من اسکرته انوار التوحید حجبته عن عبارة ا
  قال:

عنه و  ، ما انفصلت البشریةمن التمس الحق بنور االیمان کان کمن طلب الشمس بنور الکواکب و هم وی گفت
شیء. و قال فارس البغدادی: سألت الحسني ابن الاتصلت به. و هم وی گفت: خاطر الحق هوالذی ال یعارضه 

ل: هوالرامی باول قصده اىل اللّه فال یعرج حتی یصل و قال: المرید الخارج عن اسباب منصور عن المرید فقا
تعلم عجزی عن مواضع شکرک فاشکر ! انت الدارین اثره بذلک علی اهلها. قال کان الحالج یقول: آلهی

  نفسک عنی فانه الشکر الغريه
و کتابهای  ،نامفهوم و ناراست بروی بندند، و بسیار سخنهاء شیخ االسالم گفت: کی برحالج بسیار دروغ گویند

، و شعر وی فصیح بود نامعروف وحیل بروی سازند و آن را تعبیه کنند متکلمان. و آنچه در سرت شود ازو پیدا بود
خوانی  ، اکنون می، مان هدی دادی بفضل خویش!اول مان بیافریدی برب وجود خویش، خداونداوی گفته است
، بفضل خویش تما کنی بربخویش یا نه کاری در ، ارچنانست کی آن اول کردیت، مان برگ نیسببهشت خویش

  گرفتی و بباد بردادی. 
  وانشدنا االمام للحسني بن منصور

انت بني الشغاف والقلب تجری
 و تحل الضمري جوف فوادی
 لیس من ساکن تحرک اال
 یا هالالّ بداالربع عشر

  

 

 مثل جری الدموع فی االجفان
 ح فی االبدانکحلول االروا

 المکان وانت حرکته خفی
 لثمان و اربع واثنان

  

، و حال وی نپذیرم و سريت اونه پسندم، ازین کار. من شیخ االسالم گفت: که وی بعضی از نرينجات دانسته بود
و ، و از مشایخ این کار اومه بود کی سريت وی و ظاهر وی ظاهر عام بود ، اما رد نکنمکشنت ویرا کرامت ننهم آن

  ٭ گفت. باطن وی باطن خاص چنان که مرتعش
، کی شیخ بوعبداللّه با کو گفت: کی از احمد شنیدم بخجند پسر حسني منصور حالج: کی االسالم گفتشیخ 

نفس خود را در شغلی او گن پیش از ان که نفس ترا در شغلی  ! گفت:، کی مرا وصیتی کنپسني شب پدر را گفتم
، که ذرهٔ ازان به ومه کی ، تو در چیزی کوشگفت: عالم در خدمت کوشند !یفزایافگند. گفتم: ای پدر چیزی ب

عمل ثقلني. شیخ االسالم گفت: کی ثقلني جن و انس بود. پسر گفت: آن چیست؟ گفت: معررفت. شیخ االسالم 
بسفره   ، وقتی فارغ بود کی یاران وی، از مشایخ اهل مالمت بودهگفت که شیخ بومنصور کاو کاله بوده بسر خس

  »چون تمام شد برامد«، بآب برد ، و چاه فرا کندن گرفت، وی در حایط شد ازان کسشده بودند
آن تمام شد آن دیگر پرشد. بارسیم دیگر کندن کرد. چون  ، و انبار دران چاه پیشینه میپهلوی وی دیگر بکند

، پیش افگندم نفس خود در شغل میکنی؟ گفت؟  ، یکی ویرا گفت: دیوانه نۀ این چرا میکرد ، همچنان میگرفت
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٭ در کشتی و دریا اند مشایخ ازین باب. حکایت: بوعبداللّه دینوری ، و کردهاز آنک نفس مرا در شغلی افگند
تا کاله آورد و همني گفت. شیخ االسالم گفت: او را » یعنی سوزن زدن یا سوراخ کردن«، او مرقع آزدنبماند

  او را به از فراغت بود. بر احوال اونه غالب بود شغلتقوی 
    لقد جلب الفراغ علیک شغالً 

 

 و اسباب الفراغ من البالء
  

  و گفت و اما مشغوىل از دوست قطعیت است.
 تشاغلتم عنا بصحبة غرينا

  

 

 واظهرتم الهجران ما هکذی کنا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قد کنت ال تصرب عنی ساعةً 

  

 

 عینی فماذا غريکو ترا 
  

، حسن گفت: شیخ االسالم گفت: که مرتعش گوید: کی با حسني داؤد در خانۀ حسن خیاط شدم. چون در شدیم
، چیزی برخواند پیش قرآن برخواند این آیت بودهیچکس هست کی مرا چیزی بر گوید؟ گفتند: هست. برنائی 

: کی من ، مرتعش گویدکرد تا آنگاه کی برفت از دنیا میتمعوا له این آیت تکرار که: یا ایها الناس ضرب مثل فاس
  ام  برو نماز کرده

، کی کسی در سماع برفت؟ گفت: شنیده گفتم: هیچ شنیدهٔ شیخ بوعبداللّه باکوشیخ االسالم گفت: که فرا 
، لنگ بدو پای در سماع ازین همه عجبرت دیدم :، آنگاه گفتخواهی یا دیده؟ گفتم: دیده تای چند بگفت

، گوینده ، و بنشست لنگ. گفتم: کی بود؟ گفت: علی اعرج هاشمی ببغداد دعوت بودرخاست بپای درستب
برپای خاست بپای درست رقص بکرد و بنشست بمقعد. گفتم ویرا: دانی که چه چیزی برخواند. وی 

  ».، و آن دو بیت اینستبگفت«خواندند؟ گفت دانم این دو بیت  می
 یا مظهر الشوق باللسان

 ان ما تسدعیه حقاًلوک
  

 

 لیس لدعواک من بیان
 لم تذق الغمض او ترانی

  

  ة ایضاً ابوعمر الدمشقیثو من طبقة الثال
کرده بود با بوعبداللّه جال و ، و عالم بحقوق حقایق. صحبت یگانۀ مشایخ شام بود از مشایخ و از اجلۀ ایشان

 ٭ او گوید:بوعمران مزین رازی و بوالحسني دراج، با شیخ ٭ در سنه عشرین برفته و ثلثمائهاصحاب ذوالنون
، تا چنانک فریضه است ور پیغامربان اظهار آیات معجزات فریضه است بر اولیاء اللّه تعاىل پنهان داشنت کرامات

هم وی گفت : اذا صفت االرواح بالقرب اثر علی الهیا کل انوار المرافقات و قل من خلق در فتنه نیفتند. و 
  ضمنت شیء.

من هو منزه عن کل  هم وی گفت: التصوف رویة الکون بعني النقص بل غض الطرف عن کل ناقص یشاهدو 
  نقص. ویرا کتابیست رد بران کس که قدم ارواح گوید و شواهد آن.

  و من طبقة الثالثه ایضاً محمد بن اسماعیل
، و پسروی بونصر ده و جز ازو، از مشایخ خراسانست. احمد خضرویه دی، کنیة ابوبکرالرتمذی او محمد بن حامد

دل خود مشغول کنی ، دل تو ایذ. چون حامد گفته: کی سرمال و مایۀ تواز یگانۀ فتیان خراسان بود. محمد 
، و ضایع کنی اوقات  خود بچیزهاء که ازان که ترا بسر است چگونه سود کنی بر زیان شدن مایۀ بهواجس ظنون

  سرمال؟
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، که تا جاویدان بران صحبت فت: که این سرک وقت خود که داری بناز دار٭ گشیخ االسالم گفت. که شبلی
  ، آنجا سروقت ندهند آن از اینجا باید برد: ارجعوا وراء کم با منافقان خواهند گفت.باید کرد می

صوفی وقت و دل نیکو و فارغ بشود » از«شیخ االسالم گفت: که صوفی دل ایذ و وقت ایذ و زندگانی که اگر 
هم ، خانۀ حق ایذ و گفت: که مومن ابن الوقت باشد نه این یعنی العمل. و ند؟ و گفت: که فراغت دلچی بما

الوىل فی محمدحامد گفت: اذا تمکنت االنوار فی السر نطقت الجوارح بالرب. و هم وی گفت: و هم وی گفت: 
  ، والکون کله بنگر علیه.سرت حاله ابداً

  بن محمد الخرازمن طبقة الثالثه ایضاً عباللّه  و
باک و  ، و حق بگوینده بی، بمکه مجاور بوده سالها باورع، کنیت او ابومحمد استاز مهینان مشایخ ری بوده

٭ ویرا بزرگ ، واصحاب بایزیدابوری دیده بودشکرده بود با شیخ عمران کبري و باحفص نغالب قوت. صحبت 
الجوع طعام الزاهدین والذکر طهام العارفني. و هم وی ، بیش از عشر و ثلثمائه برفت از دنیا. گفت: داشتند می

  گفت: صیانة االسرار عن االلتفات اىل االغیار من عالمات االقبال علی اللّه تعاىل.
شیخ االسالم گفت: کی عبداللّه خراز گوید: من منع حق اللّه فی شیبته لم یعن فی کربه. قال یوسف بن الحسني لم 

  للّه مثل نفسه.ارمثل عبداللّه والرآ عبدا

  و من طبقۀ الثالثه بنان الحمال
ابوالحسن بنان بن محمد بن حمدان بن سعید المصری گفتند که باصل از واسط بود بمصر نشستی و آنجا برفت 

سنه ست عشرة و ثلثمائه. وی از مهینان مشایخست و گوینده بود بحق و امر معروف او را از دنیا در ماه رمضان 
، گویند که از استاذان و کرامات ظاهر. با جتید صحبت کرده بود و خراز و از مشایخ آن وقتمقاماتست مشهور 

  حصری است.
، که ، کی وی امام بود ابن طیلون ویرا در خانه کرد در چاه باشريشیخ االسالم گفت: کی وی نه حمال بود

، ترا رنج بود ازشري؟ گفت: نبود رنجاحتساب کرده بود و امر معروف. روز سدیگر بريون کردند. گفتند او را مگر 
  .، ودر آب دهن شري فقها را خالفستلیسید جز آنکه شري مرا می
، بنان گفت: من کان یسره ما یضره متی یفلح؟ پرسیدند ویرا از مهینه ٭ حکایت کرده از ویشیخ بوعلی رودباری

قال تخلی من الکونني بالتسبب بالحق. احوال صوفی. گفت: الثقة بالمضمون والقیام باالوامر و مراعات السر وال
الدقی سمعت بنان یقول: ان افردته بالربوبیة افردک بالعنایه واالمر بیدک ان نصحت صافوک و ان خلطت 

  خلوک.
، شخصی دیدم مهول بجای آوردم کی از اهل غیبست نه از رفتم اسرائیل می بنان حمال گوید: کی در تیه بنی

کان اللّه اعطاک من سرسره سراً فکن مع ما اعطاک و ان ! ان کن: گفت: بنان گفتم: مرا وصیتیشیطان. ویرا 
  ملسو هيلع هللا ىلص.کان اللّه لم یعطیک من سرسره سراً فکن علی الظاین من المسلمني و علیک بکتبه و حدیث رسوا اللّه 

ن مزی »مزین مهني و مزب کهني«، یکی کبري و یکی صغري اند دو بودهشیخ االسالم گفت: کب بوالحسن مزین 
مهني از اهل بغداد بود و گور مهني در بغدادست و آن کهني در مکه و اللّه اعلم. و مهني صاحب اجتهاد بود و 

، که از تعبد. شاگردوی گفت: الکالم من غري ضرورة مقت من اللّه بالعبد. شیخ االسالم گفت: که گرد کردار گرد
  گفتار جز گرفتاری ناید. 
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  طبقه الرابعه  و من طبقة الثالثه و یقال و من

  ابوالحسن مزین صغري
و گوروی بمکه است ازو گویند کی از با بعقوب اقطع نام وی علی بن محمد المزین الصغري او الکبري واللّه اعلم. 

بوده مجاور و آنجا برفته در سنه ثمان و عشرین و ثلثمائه دران که ،از ان طبقه است از مشایخ. بمکه حکایت کند
ن صاحب لسان و عبارة و کان من اورع المشایخ واحسنهم حاالً. قال جعفر بن احمد کانا کا٭ برفت. و مرتعش

المزینان ابنا الخالة. قال المزین الصغري: اعرف من عثر فی موضع فعقر اصبعه فطلبت منه نفسه قلیل زیت فرای 
  بني یدیه عیناً جاریة من الزیت فما التفت الیها.

، که محمد نجار گفت: کی بوالحسن مزین گفت: که راهها باللّه ٭ گفته باکوشیخ االسالم گفت: کی بوعبداللّ
  یابم. اند از عدد نجوم آسمان من در آرزو و طالب و نیازمند یکی ازان و نمی بیش

، و این طریق ، کی عطشان بودرفت ، ولیکن از عطش سخن میشیخ االسالم گفت: کی وی در موجود غرق بود
، ، هر کی ترا بیندکی روید زرآنجا عزیزست ،نایدبیش خورد بیش باید و سريی چون افراغست هر چند آب 

  بیش جوید. بوالحسن مزین گفت: من استغنی باللّه احوج اللّه الخلق الیه. می
چون بر سر ، گفت: ثم اماته فاقربه شري برجای بمرد. ناگاه فت: کی بوالحسن مزین برسید فرا شريشیخ االسالم گ

  زنده برخاست برپای.اذا شاء انشره. شري  ، گفت:کوه رسید
شده و برخاست و  ، زندهگردان زنده! ویرا ، گفت: آلهیشیخ االسالم گفت: که مردی وقتی فراشريی رسید مرده

  ویرا بخورد.
، از خرابی دو کودک رفت ، کی وقتی بوالحسن مزین در بغداد میشیخ االسالم گفت: کی شیخ عمو حکایت کرد

، رفتند ، ایشان میاند ، که مگر ایشان ببدی بوده، بردل وی اندیشه گذشت، یکی مه و یکی کهمدندنوجوان بريون آ
ما فی انفسکم فاحذروه. بوالحسن مزین گوید: کی گوئی ! یعلم کرد و گفت: ایها الشیخ آن کودک کهینه روباپس

باز همان کودک کهني  اندیشم و این کودک چه گفت؟ ، بنگر کی من چه میمرگ مرا بگرفت. گفتم: احسنت
التوبة عن عباده. وی گوید: کی موی خویش بدست بگرفتم ! یقبل رفت گفت: ایها الشیخ روی باز پس کرد و می

باز روی با پس کرد و گفت: ! نصف شیخ حرمني و کودک بر سرمن مشرف و من در نظرنه! من و گفتم: احسنت
  ، کودکان هم هستند تان او نه همه یريانند، یعنی این دوسصبیان و منهم شبوخ! منهم ایها الشیخ

  ، واللّه اعلم.، عمو مزین را گفت در آمیخته بودشیخ االسالم گفت: پندارم که این حکایت کسی دیگر را بوده

  و من طبقة الثالثه ایضاً ابوالحسن صایغ دینوری
، و آنجا برفته بمصر بود ، از مهینان مشایخ دینورست وشیخ االسالم گفت: کی نام وی علی بن محمد بن سهل

  ، سنه احدی و ثلثني.دنیا نیمۀ رجب! از . و شیخ بوسعد مالینی گوید: کی وی شب برفتدر سنه ثلثني و ثلثمائه
مغربی گوید: کی هیچکس ، و بوعثمان مغربی و دقی. بوعثمان که وی استاد شیخ ابوالحسن قرا فی بود ٭

تر از ابوالحسن صایغ  تر و روشن با هیبتز بایعقوب نهر جوری. و تر ا تر و نورانی ، روشنام از مشایخ ندیده
  ، با اخالص.شاگرد بوجعفر صیدالنی بود صاحب سخنست و معاملت نیکودینوری. 

، باد نیاشو نه باشغل و حرص وی گوید: دوبار از دنیا بیزار باید شد: یکبار بريون آی خلق روی بقبول بتو نهند
  برد باطن بسالمت گذار.، که قبول از تو فرا چندان
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اند: من تعرض محبته جاءته  و هم وی گفت: من فساد الطبع التمنی واالمل. و هم وی گفت: کی مشایخ ما گفته
المحن والبالیا باال وقار و هم وی گفته: محبتک لنفسک هی التی تهلکها از وی پرسیدند: کی مرید که ایذ و 

  م االرض بما رحبت.صفت وی چیست؟ این آیت برخواند: ضاقت علیه

  و من طبقة الثالثة ایضاً ابوالحسن الصبیحی
کی کنیت او ابوعبید و نام «، و کنیت او ابوعبداللّه و گفتند و گفتند کی نام وی ابوالحسني بن عبداللّه بن بکر است

ني بن ؛ نام وی حس، اما در سرتکی در طبقات استاند وی احمد بن محمد بشوش در گور و خالف یا در آمیخته
اند که طعام  ، سی سال در سرب بود در سرای خود بريون نیامد گفتهکنیت بوعبداللّه از اهل بصره بوده »عبداللّه
، اهل بصره ویرا بريون کردند بشوش رفت و آنجا برفت گوروی آنجاست. ووی تعبد کرد و اجتهاد خورد می نمی

  صاحب لسان و ورع.، وویرا تصنیف است درین باب و عالم بود بعلوم این قوم
، ، شاگرد خود را گفت: این خلق را بینیبر در مسجد بصره ایستاد بوداالسالم گفت: کی وی روز آدینه شیخ  

، و مسجد بصره آن وقت چنان بود از انبوهی که خلق سجود ، این کارک ما را افتادهاند این همه آگني بهشت
نهادند و گفت: که الحسني صبیحی گوید که آرزومندست  ، روی بر پشت یکدیگر میتوانست کردند بر زمني نمی
  ، که شراب  دهند هشیار گردد.باید

وی گفت: الغریب هوالبعید عن وطنه و هو مقیم فیه. و هم وی گفت: الغریب الذی ال جنس له. و هم وی گفت: 
   ازین طایفه بود.بوالحسن سیوطی الغریب الذی من صحب االجناس. شیخ االسالم گفت. که 

، چون شیخ بوعلی رودباری گوید: کی هارون گفت صاحب سهل که با شیخ بوالحسن سیوطی بودیم در بادیه
بانگ گرگ کردی تا جای که سگ بودی آواز دادی وی گرسنه شدیم و حیله نشناختیم و راه ندانستیم. بوالحسن 

  زی آوردی از طعام. با آن آواز سوی آن حله شدی دانستندی که آنجا مردم است وحی است یارانرا چی
کی باید که  ٭، چون بوالحسن سیوطی. شیخ بوعلی رودباری گوید: که کس نبود در حال عطف ور یاران خود

خدمت یاران خود برخود واجب دانی و در خدمت مقصور بینی نه مخدوم. وقتی یکی پیش شیخ سريوانی 
سريوانی سه بانگ بروی زد گفت: نه فقري خ ، کی بفضل. شیگفت: فرا یکی که این کار مرا بکن نه بحکم و امر

  داند.» نه«است کی خدمت یار خود برخود واجب 
بوسعد مالیتی  نام عمر و بن عثمان بن الحکم بن شعره از مشایخ صوفیانست. ،کنیت ابوالحسن است شعرهابن 

روی آواز قرآن خواندن ، گویند که از گواند: از مشایخ مصر بود و در تاریخ بیاورده  در اربعني خود بیاورده
  شنودند هر که بزیارت شدی  می
بس جای بزرگ ایذر ! از ، گفت بوحامدکرد ، بوحامد زنگی دید که نماز میکی ابن شعره در جامع مصر شد ٭

  بشفاعت عاصیان فرود آمدم. ! گفت:فرود آمدی
، کنیه حمد الرازی شنیدم، بوعبداللّه رودباری گفت: کی از حسن بن م، کی ابن باکو گفتشیخ االسالم گفت

: هاتف فطن ان العبادة کلها الصوم والصلوة. فقال ابوعبید کی گفت اصابنی الربد والجوع فلما نمت هتف بی
  الصرب علی احکام اللّه افضل من الصوم والصلوة.

حامد ٭ جلس ابوو هو ابوحامد االسود لمعروف بالزنجی من استادی ابوعلی الرودباری فقال ابوالحسن المزین
الصلوة و مارآی اکل و ال شرب و کان  ارةهالکعبة ثلثني سنة الیخرج االلط االسود فی المسجد الحرام بحذاء

  ابوحامد اذا تواحد تبیض واذا ذهب وجده اسود.
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  و من طبقة الثانیه والثالثه ابراهیم بن داود القصار الرقی
٭ و جز از آنک عمر یافت بسیار و بطبقۀ داللّه جالکنیه ابواسحق از اجلۀ مشایخ شامست از اقران جنید و بوعب

، و ذوالنون دیده و ، صحبت او با مشایخ شام بوده، در سنه ست و عشرین و ثلثمائه برفت از دنیاسدیگر کشید
  ، بر تجرید و زندگانی نیکو دران و دوستی با اهل آن.مالزم بوده فقر را

خلق بر صوفیان بقبول آرم  ، تا دلسال یک سفر کرده بود ششیخ االسالم گفت اناراللّه برهانه: کی وی سی
، نگر چه جوانمردی داشت ادب وی آن همه بصالح آورد اندامیها که کرده بودند متحرمان بی ، از بیوراست کنم

باز خوانند.  »فرا کرد تدارک و صالح فساد کسان که باین قومباز خواندن کی همه عمر خود «و قبول باین قوم 
مته الدنیا فال للّه  عن االسالم و الطریقة خرياً ابراهیم قصار گوید: قیمة کل انسان بقدر همته فان کانت هجزاهٔ ا

  قیمة له وان کانت همته رضا اللّه فال یمکن استدراک غایة فیمته و ال الوقوف علیها.
ینطق به او هل کتمانه؟ ، کی مردی پرسید ابراهیم قصار را: هل یبدی المحب بحبه او هل ابراهیم مرادی گوید
  ،فانشاً یقول متمثالً

 ظفرتم بکتمان اللسان فمن لکم
 حملتم جبال الحب فوقی و اننی

  

 

 بکتمان عني دمعها الدهر تذرف
 حمل القمیص واضعف العجز عن

  

  رحمه اللّهوانشدنا شیخ االسالم قال انشدنا الشیخ ابوعبداللّه الطاقی لبعضهم 
 یبدوا فاجهدان اکاتم حبه

 فقان قلبی و ارتعاد مفاصلیخ
 فمتی یکذبنی بنی شهود اربع

  

 

 ، عالمة الکتمانفتبني فی
 و غبار لونی و انعقاد لسان
 و شهود کل قضیة اثنان

  

  
  و انشدناه ایضاً لبعضهم رحهم اللّه

 حملتمونی علی ضعفی بفرقتکم
  

 

 ما لیس یحمله سهل و ال جبل
  

ال عارضت. و هم ابراهیم قصار  و علی خرقة و ال سألت احداً قعت خرقةمنذ ثلثني سنة ما رقال ابراهیم القصار: 
که  ٭گفت. حسبک من الدنیا شیئني: صحبة فقري حرمة وىل و هم گفت: من تعزز بشیء غرياللّه فقد ذل فی عزه. 

را مخلوق ، که قرآن برند بزندان خلیفه ، بمطبق میآرند ابراهیم قصار گوید: که خرب آوردند که ذوالنون مصری می
، و من آوازهٔ ذوالنون شنوده بودم و خلق ، که احمد حنبل در زندان بود، دران وقت فتنۀ مخلوق گفنتبگوید

، در چشم من حقري آمد که ، بنظاره شدم برپل منیج چون ویرا بدیدمگاه من کودک بودم بنظاره شده بودند و آن
؟ در وقت ذوالنون ن آوای و نام دذوالنون همه اینست، ای، با خود گفتم این کیذوالنون بچشم ظاهر حقري بود

رسد زبان او بطعن ورد اولیاءاللّه دراز  اعراض اللّه بر می! که ای پسرروی باز بمن کرد از میان همه خلق.گفت: 
  ،برخاستم صوفی.، آب بروی من زدند تا بهوش آمدمشود. من بیفتادم بیهوش

، همه خلق حجاب ، بودچون بتوان دید کسی که او را با خود بپوشید ، زاده اللّه کرامته: کهشیخ االسالم گفت
بینند و  ، چنانک ایذر می، فردا که این قوم بینند همه بنشناسد، او حجاب است بر پیش دوستان خودانداز و
شناسند و تریهم ینظرون الیک و هم ال یبصرون محمود بسر گور بایزید شد درویشی دید آنجا گفت: این  نمی
اد شما چه گفتی؟ گفت: وی گفتی: هر که مرا دید ویرا بنسوزند محمود گفت: این هیچ چیز نیست. بوجهل است

یعنی وی برادرزادهٔ بوطالب دید نه پیغامرب  ! ندید.مصطفی را دید ویرا بسوزند. آن درویش گفت: ندید ای امري
  او داند دید. ، کی دوستانکی دیده باید ، ورنه بنسوختندی شیخ االسالم گفت:ملسو هيلع هللا ىلصخدای 
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، گفت: کی آمد در مسجد حرام در صوفیان نگریست٭ گفت: کی مردی فراز شیخ االسالم گفت کی شیخ عمو
، گفت: جوانمردان اینانند بانکار؟ که ساعتی بود شیخ مردی فراز آمددر مسجد حرام در صوفیان نگریست

  ، که جوانمردان را بیند.مردی بایدآمد و از خشم زردی بر روی وی اثر کرده گفت جوان بوالخري حبشی می

  من المتقدمني من طبقة الثانیه ابوجعفر حفار
٭ و کان قریب السن منه و کان الناس یعدونه من اقران الجنید و کان یعد نفسه من اصحابه من اصحاب الجنید

  کذی وجدت فی التاریخ.
، شیخ بوجعفر حفار بغدادی را رانۀ شدمگشتم در وی کی جنید گوید: کی بجوانی در بغداد می شیخ االسالم گفت:

بگوی تا ! سخن ، رنجه شدم که او نشایست و کراهیت بوی رسید. کی چرا آمدم؟ در خجلی گفتم: ای شیخدیدم
، نه تو جویاء راه او ایذ چه گویم؟ گفتم: راه باو چونست؟ گفت: بشارت ترا اراونه جویاء تو ایذ  گفت:باز گردم 

گوید ازین طایفه است گفت  بوجعفر شومانی، که پرسید شیخ االسالم گفت تو راه باو نمی، بایدی ار او ترا نمی
  ، و اخوک من سایرک اىل عالم الغیوبصدیقک من خذرک الذنوب و رفیقک من بصرک العیوب

استاد بوالحسن صایغ دینوری بود و وی بغدادیست از اقران  بوجعفر صیدالنیکه  شیخ االسالم گفت:
، صحبت ، و گوروی بر پهلوی گور بوبکر زقاق مصری استو بمکه بود مجاور سالها و بمصر برفته بوالعباس عطا

  کرده با بوسعید خراز استاد ابن االعرابی .
٭ گوید: که استاد من گفت: کی بوجعفر صیدالنی: کی با اول ایام ارادت که بوالحسن صایغ شیخ االسالم گفت:

برنگرست در ، و جمعی مشایخ ازین طایفه گرد برگرد او. مصطفی ربخواب دیدم نشسته در صدملسو هيلع هللا ىلص من مصطفی 
، چون فرا من شستند ، دست میآسمان باز کشاند و فرشته فرود آمد طشت و ابریق دردست پیش یک یک مینهاد

گفتم : یا ، طشت برداشت و برفت. من رسید گفت برگريیت که او نه ازینان است ابریق دار گفت: او نه ازیشانست
گفت: کسی که اینان دوست دارد ملسو هيلع هللا ىلص ، اما دانی که من ایشان را دوست دارم. مصطفینه ازیشانم! من اللّه رسول

خندید گفت: که ما را دوست  ، و مینگرست درمن می، تا من دست بشستم. مصطفی ازینانست طشت باز آوردند
  داری با مائی.

٭ گوید: کی شب بخواب من احب ابرهیم ادهمبوجعفر گوید: که آن وقت صحبت من نه باین قوم بود المرء مع 
نویسی؟ گفت: نام دوستان  و چه می، ویرا گفتم این چیست؟ نوشت در دست که چیزی میدید فرشتۀ و طوماری 

ایشانرا ، که من نه ازیشانم نه دوست اوم اما دوست دوستان اوم» ، گفتمگفت نه«او. گفتم: نام من بنوشتۀ؟ 
، که دوست شتۀ در رسید گفت: طومار بار سر بر نام وی فرا پیش و سر همه بنویسدوست دارم. درین بودیم فر
  دوستان من دوست من ایذ 

، ترا شفیع ، ار درشان نرسی بدرجه، دست در دوستان او زن٭ گوید: ار نتوانی که دست درو زنیبوالعباس عطا
  باشند.
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  و من طبقة الثالثه ایضاً ابوجعفر احمد

  سنان بن حمدان بن علی ین 
، یگانه بود در خوف و ورع و ٭ و با حفص دیده، صحبت کرده با بوعثمان حريیاز مهینان مشایخ نشاپور است

زهد. در سنه احدی عشرة و ثلثمائه برفته از دنیا. وی گفت: تکرب المطیعني علی الصاة بطاعتهم شر من معاصیهم 
  و اصر علیهم.

ه و کماله فی حسن صدق فعاله. و قال: عالمة من انقطع اىل بوجعفر حمدان گوید: جمال الرجل فی حسن مقال
و رواة  ٭نزیل بغداد من اصحاب الجنید ابوجعفر الفرغانیاللّه علی الحقیقة ان ال یرد علیه ما یشغله عنه.

، قال ابوجعفر الفرغانی: التوکل باللسان یورث ، هکذی رایت فی التاریخ، واسمه محمد بن عبداللّهکالمه
  التوکل بالقلب یورث المعنی.، والدعوی
، خادم بوعثمان حريی بود روزی پیش ٭ گفت: که شیخ بوجعفر فرغانی، کی بوعبداللّه باکوم گفتسالشیخ اال

و بارانی باشد. وبوعثمان  ، چون نمیوی بود در نشاپور گلی بود سیاه و وحل عظیم دار ، رکابرفت بوعثمان می
، کی ، بر دل وی بوجعفر چیزی بگذشت: کی او بر اسپ چه داندترف ، کی وی ستام داشت و میبر اسپ بود

! ای شیخ ! گفت:برنشني ایذر فرا چونست یعنی از دشواری ساعتی بود بوعثمان از اسپ فرو جست و ویرا گفت
و بوعثمان غاشیه برگردن نهاد در  ،چیذ که برنشینم آخر گفت: ورنشني یکبار. ورنشست این چیست؟ میزینهار 

! ، آخر فرو نشست. شیخ گفت: فرغانی، صعب بدحالبود رفت و بوجعفر بر اسپ خريه  و طريه میپیش وی ب
، که تو بودی روی ام کی تو پیش من می گفت: من ورانجا چنان! مرپس بودی ورانجا؟ گفت ای شیخچون 

  رفتم ویرا بآن ادب کرد.  آنجاور که من پیش تو می
، کی بوجعفر فت کی معتمر قهنذری گفت که اسحق محمود گفتکی اسحق حافظ با من گ شیخ االسالم گفت:

کرد  ، ایشانرا خدمت می، آنجا قومی یافتم از ابدال. جوانی بودرفتم بکوه لبنان افتیدم سامانی گفت: که وقتی می
نی ، روز چهارم بامداد مرا گفتند: کمی زندگاشبانگاه دستۀ گیاه بدرودی و ایشانرا بپختی من سه روز آنجا بودم

تو با ما زندگانی نتوانی کرد. مرا دعا کردند و من برفتم. وقتی پس ! کی ، بروما بدیدی که حال ما چنني است
نگریستم کی اوباشد  کرد در بغداد عجب ماندم دروی می ، آن برنا را دیدم کی من یزید گری میازان ببغداد افتادم

  نگری؟  گفت که چه می ، و مرا مینگری بسویی باز شد ، که در من مییا نه؟ وی بجای آورد
 ، گفتم: چون افتادی و این چه کارتست؟گفتم بخدای تو آن مردی که من ترا دیدم بکوه لبنان. گفت من آنم

کردم قسم کردم بهینه از سوی خود نهادم تا بدین جای افتیدم کذی کان الحدیث.  گفت روزی ماهی بریانی می
، و جنید بود، از اقران صغري ایذ بوجعفر حدادبغدادی کبري استاد  بوجعفر حداد دواند: یکی بوجعفر حداد

، و بابن عطا نشسته و ٭ و بوجعفر بن بکري بن حداد الصغري مصریست از اصحاب بوجعفر حداد کبري استرویم
، وی هفده سال کی بوجعفر حداد بمصر  بوده ٭٭ دیده و باو صحبت کرده. شاگردی کرده و بوتراب نخشبی

، و ، و ازان چیز خود را بکار نکردی و همه بر درویشان نفقه کردی، هر روز بدینار و بده درمکرد یآهنگری م
نان باره چند بستدی و بخوردی و با مسجد شدی و بخفتی و از هیچ پري سوال  ،٭ شدیشبانگاه بدر سرای جنید
د گفت: اذا رایت ضر الفقري فی کردی تا خود چه رفتی. بوجعفر حدا نگریستی و نظاره می نکردی و نرپسیدی می
، بوتراب فرا رسید نگریست کی وقتی بوجعفر حداد در بادیه بود بر سر چاه در آب می ٭ثوبه فال ترج فالحه 
کنی؟ گفت شانزده  باجعفر چه می، که این دیگریست. گفت که این نه بوتراب نخشبی بود شیخ االسالم گفت:
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ه کند بران بروم. بوتراب ب، تا کدام غلام میان یقني و علم رسیدم نشسته اکنون با آب ،ام روز است تا آب نیافته
  از شان شان  بود عظیم و برفت. ! ترا گفت: با جعفر

علم توانم که کنم. و  ام و بآب حاجت نیست و صرب می ، کی اکنون نه تشنهشیخ االسالم گفت: کی یقني آن بود
که باز آب نیابم. بوتراب ی در خون خود بم آب برباید گرفت. نباید ، ونروا بود کخدای باید پرستید آن بود که می

  ، بوجعفر ازان برو بوغست.سر او بودید او آن سر او نهان نتوان داشت
، شیخ معاذ کنیت او ابوجعفر است استاد شیخ ابوالحسن سريوانی کهني ایذ معاذ مصریشیخ االسالم گفت: که 

٭ کی تصوف چیست؟ ابن الربقی و ابوعبداللّه«م و از ابن الربقی گوید: کی از بوجعفر حداد مصری پرسید
من المتفرسني  ،من کربا مشایخ مصر »ابوعبداللّه الربقیابن الربقی اند. و  بوجعفر مصری هر دو بمصر بوده

والمتقدمني هر دو جواب دادند: کی تصوف اثر اوست بزمني: گاه آشکار کند و گاه پنهان. شیخ االسالم گفت: 
از سال بزیی از مخلوق درین باب چنني نشنوی مه ازین. آسمان و زمني و فلک و همه صنایع خویش آشکار  کی

جسنت دوستان او و سفر و زیارت: ، دز هیچیز چنان آشکار نیست کی در دیدهٔ دوست ازان خود. این باز نمود
ین بنه داند: بدیدار او روح در تن روح ، تا ا، روز او شب شودایشان از بهر اینست: نه روا بود هیچ مرقع پوش را

  ، در روح تو روح بود.، و پدیداری دوستی ازان اوبود
شیخ االسالم گفت: که بوعلی کاتب فرا بوعثمن مغربی گفت: که ابن الربقی بیمار بود شربتی آب فرا او دادند 

، تاخرب آمد کی قرامطه در نخورد نخورد گفت: در مملکت حادثۀ افتاده تا بجای نیارم نیاشامم. سیزده روز چیزی
  ، ورکن حجر اسود بشکستند پس بخورد.اند و خلق بکشتند حرم افتاده

بوعلی کاتب این بوعثمان مغربی را بگفت: بوعثمان گفت: درین بس کاری نیست. گفت: ار کاری نیست تو بگو 
و جنگست میان بکریان و  که امروز در مکه چیست؟ گفت: امروز در مکه میغست کی همه مکه در زیر میغست

، راست آن روز همچنان بود حیان. مقدمۀ طلخیان مردیست وراسپ سیاه و دستار سرخ. آن بنوشتند بر رسیدندطل
 حمزهٔ عقیلیویرا اجابت کرد. و ، مملکت مغربی گوید: کی هر کی حق را اجابت کردکه وی گفته بود. بوعثمان 
  ؟زی بجنبد یا بزاید کی ویرا خرب نبود، کی در مملکت چیببلخ گفت: که عارف بود

، بعضی و بعضی چیزی نه همه. ، عبودیت این برنتابد بر بنده آن نهند کی برتابدشیخ االسالم گفت: این باطلست
  فال یظهر علی غیبه احداً و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب. همه اللّه داند و بس.

بود بخري یا بشر  ، غوث پوشیدهخود بودغوث روزگار  مجذوم بوجعفرشیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: کی 
، از وی ، ابن خفیف حکایت کند از ابوالحسن دراجبغدادی است از اقران ابوالعباس عطابا بشر بپوشد. بوجعفر 

شیخ االسالم گفت: کی بوالحسني دراج گوید: کی مرا از همراهان در سفر تاسا بگرفت کی میان ایشان نفار 
، پريی دیدم آنجادر محراب مجذوم و لوچ، قادسیه رسیدمچون بمسجد ، برفتم د عزم کردم کی تنهارومبسیار بو

این لوچ بالء ، ام از خشم پر شدم که از دوستان گریخته! من ، مرا گفت، همراهی خواهی؟ گفتم: نهسالم کردم
مرا گفت: یا ، و برفتم. وی گفت: گفتم نه بخدای تعاىل! باز ، گوید همراهی خواهی؟ گفتم: نهعظیم  بروی

، بدیگر منزل رسیدم، من گفتم همچنني ور انکار برو برفتم. چون اللّه للضعیف حتی یتعجب القوی! یصنع بالحني
و آن کند ویرا  ،، بجای آوردم افتادم پیوشته فرا وی. مرا گفت: او ضعیف را دست گريدویرا دیدم بفراغت نشسته

خواهم. گفت: تو گفتی نخواهم  همراهی می ، گفت: چه شد؟ گفتم:درو زاریدمکی قوی را کند ویرا شگفت ایذ. 
بکردم من برفتم در هر منزل که  بینم. گفت: ، که در هر منزل ترا میو سوگند خوردی برو من. گفتم: پس چنان کن

لحسني مزین مکه آن قصه صوفیان را بگفتم. شیخ بوبکر کتانی و بوا، تا رسیدم بمکه. در دیدم رسیدم او را می
او را بازتوانی دید. ، در آرزوی آنیم که ویرا بینیم. کاشک گفتند: او شیخ بوجعفر مجذومی سی سالست که ما
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اگر این بار ویرا بینی او را ، باز آمدم ایشانرا بگفتم که او را دیدم. گفتند برفتم چون در طواف شدم او را دیدم
، از شکوه او ، قصد کردم که دست او بگريمنا آمدم او را دیدمنگاه دار و بانگ کن. گفتم چنني کنم. چون بم

: هنوز ، مرا بدید گفتویرا بمسجد خیف دیدم، ایشانرا بگفتم کی چه بود. باز نتوانستم او برفت. من بازگشتم
 ، تو دعا بکن تاافتادم. گفتم: مرا دعایی کن. گفت من دعا نکنمبانگ خواهی کرد؟ گفتم زینهار. ببوسه فراز و 

سه چیز خواستم: یکی خواستم که قوت من روز بروز کن ددیگر خواستم که درویشی بمن من آمني کنم. پس 
، و بارده چنان که من در صف دوستان خود انگیز، و سدیگر خواستم که فردا خلق حشر کنی. مرا دوست کن

  گفت: آمني. او میحاضرایم. و 
عني ، در حقیقت است والحقنی بالصالحني. در الحنيشیخ االسالم گفت: وادخلنی برحمتک فی عبادک الص
  حقیقت است. فادخلنی فی عبادی در صحبت نیکانست.

پدر محمود پیشني بار که  سبکتگني مرا حکایت کرد: که آن وقت کی امري محمد شگرفشیخ االسالم گفت: کی 
، وویرا ، و بها تمام بداد، از لشکروی یکی از روستائی خرواری کاه خریدبهری آمد بسر کن فرود آمده بود

بود تا روز عرفه  ، و دوستی گرفت و میآمدبنواخت گفت: این بار که کاه آری بمن آور و وی پدری داشت. بوی 
گفت: که حاجیان امروز حج کنند ای کاشک ما آنجا بودید. لشکری گفت: خواهی ترا  ، این پري روستائی میبود

نگویم. رفتند آن روز ویرا بعرفان برد و حج بکردند و باز آمدند. آن آنجا برم؟ نگر باکس چیزی نگوئی. گفت: 
چون منی نباشد در  باشی. گفت: ، که در میان لشکریان میدارم روستائی فراوی گفت: کی تو چنني عجب می

، ، که دروی نگرد؟ و دادوی بستاند؟ و گر بعدو فرا زن جوانی رسداگر ضعیف عجوز بیاید و داد خواهد، لشکر
  ، و تو نگر با کس چیزی نگوئی.، من چنان آن را ام در میان لشکرن نباشد که ویرا از دست ایشان بستاندچو

، که دوستان او پئشیده باشد و تا بصريت و شیخ االسالم گفت: که نگرید کی بچشم حقارت درکس ننگرید
  خرقانی گفت:گفت: که  پريی، که بر خود ستم کنی. و تصرف نکنی در میان خلقفراست صادق نداری. نگر 
گفت: که من که باشم کی ترا دوست دارم؟ دوستان ، وی دوستان خود نهان کرد. و امانت از میان خلق برخاست

  دارم. ترا دوست می

  و من طبقة الثالثه ابوالحسني الوراق
ظاهر و سخن  ده بعلم٭ عالم بواز قدیمان اصحاب با عثمان ،نام وی محمد بن سعد از مهینان مشایخ نشاپورست

قبل العشرین و ثلثمائه. وی گفته: کرم آن بود در عفو که یاد گوی بدقایق علوم و معامالت و عیوب افعال. مات 
، و عیش هم وی گفت: که حیاة دل در یاد حی الذی ال یموتست، پس آنک عفو کردی. و نکنی جفاء یار خود

  گوارنده زندگانیست باللّه تعاىل جز ازونه.
  ملسو هيلع هللا ىلص.ته: که عالمت محبت اللّه متابعت دوست اوست رسول او و هم وی گف

  و من طبقة الثالثه ایضاً ابوالحسني الدراج
، در سنه ، خادم ابرهیم خواص بوده در سماع بمرد در دوستی، بغدادیستشیخ االسالم گفت: از ظریفان بوده

  با شیخ ابو عمرو دمشقی و بوعمران مزین رازی.عشرین و ثلثمائه برفته 
که بوالحسني دراج از بغداد برفت به ری آمد بزیارت یوسف حسني رازی ترا. گفت: ارترا  االسالم گفت: شیخ

، اللّه خود بودی؟ گفت: ار بودی ندانم، آن ترا از زیارت من مانع در راه کسی سرای آراسته و کنیزک نیکو دادی
  نیاموز مرا بدان.
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بایست پرسید شیخ االسالم گفت: کی  خود ازو نمیشیخ االسالم گفت: کی جواب سخت نیکو باز داد و 
مردی بزرگ بود و صاحب تاریخست. وی گفت: که عیسی موصلی راهب بود وی گفت:  ابوالحسني سالمی

، که از بس آن آیت اللّه را چون آزاراند؟ ما یکون من نجوی ثلثه االهورا ندانم ،که بر مسلمانان آیتی فرود آمد
  یه.بعهم. اآل

نام وی احمد بن سعید المالکی بغدادیست و فصیح بود با جنید و  بوالحسني مالکیم گفت: کی شیخ االسال
، بطرسوس بوده و آنجا برفته وی گفت: که این طایفه را فقري خوانند از بهر آنک ٭ و آن طبقه صحبت کردهنوری

  آیند. ایشان بدو گیتی فرو نمی
سازد وی  ، اللّه کاروی خود میود ار بود شاید و گر نبود شایدشیخ االسالم گفت: که این مرد بر قنطرهٔ بگذشت ب

گوید کی از جنید پرسیدند:  بوالحسني هاشمی٭ شیخ االسالم گفت: کی حکایت کند از سماع نوری و جنید
  کی دل کی خوش بود؟ گفت: آن وقت که او در دل بود.

و گفت: بود و مهر او بود و صحبت او بود.  ، در دل یاد اوگفت : که او سخن با جوانمردان میشیخ االسالم گفت
  که کی خوش شود؟ کی او ناظر او بود. کی خوش بود؟ کی او حاضر بود.

  و من طبقة الثالثه ایضاً ابوبکر الواسطی
که اصل وی از خراسان بود شیخ االسالم گفت که نام وی محمد بن موسی است المعروف بابن الفرغانی گویند:

مشایخ  است. وی از علماء ٭ و جنید را باوی مکاتبتو مهینان اصحاب جنید و نوریست ، از قدیماناز فرغانه
  ، هیچ کس سخن نگفته در اصول تصوف چنو و عالم بوده باصول و علوم ظاهر.قوم بوده

، شیخ االسالم گفت: که واسطی امام توحید است امام مشرق در علم اشارت. ووی از عراق بجوانی بیامده بود
گردم در آرزوی نیوشنده. ویرا پرسیدند: کی چرا بمرو آرام  ، بمرو آمد گفت: شهر بشهر میسخن کم است آنجا ویرا

، و تربت آنجاست معروف و تر یافتم. بمرو برفته پیش از سنه عشرین و ثلثمائه گرفتی. گفت: ایشانرا تیز فهم
، و کسی کی فازو نگرم که فرو می االسالم گفت: که ازان کس استمشهور و سخنان او بمرو بسیار است. شیخ 

، و برو وسطی نگرم ، و فرا نصرآبادی مینگرم ، فرو یحیی معاذ رازی مینگرم ، و کسی که برو مینگرم می
  . پس ازان گفت آنچ گفت.نگرم  می

، این همه ، دعاء من اجابت او، کرد من و پاداش اومن »و« ، واوشیخ االسالم گفت: واسطی گوید من و او
است دوگانگی. شیخ االسالم گفت: کی از زبان هیچ کس در خراسان از توحید آن نیامد کی از زبان ثنویت 

، شاگردان وی دید و ، آنگاه کی بیامد بوعثمان حريی برفتهواسطی رحمه اللّه وی چون بنشاپور رسید از عراق
، ایشانرا گفت: صاحب ایشانبیامد او را پرسیدند که چون یافتی او را؟  سخن وی شنوید در معاملت. چون می

  ، یعنی دو گانگی من و او.نیاموخت و داللت نکرد مگر مجوسیة محض
، شما را پري شما ٭ یکی دید ببغداد گفت:از شاگردان بوعثمان حريیبوبکر قحطبی شیخ االسالم گفت: کی 

عنی در تصوف ، یاین گوری محضست بچه داللت کرد؟ گفت: برگزارد طاعت و تقصري دیدن از معصیت. گفت:
  ،آن خود بهرهٔ نفس است.باید توحید و یگانگی می

  ، چرا نه همه او بینی؟، که خود را کردار بینیشیخ االسالم گفت: کی تقصري آن وقت بینی
گوید: من لم یندرج له وفاء العبودیة فی عزالربوبیة لم تصف له العبودیه.  بوطیب بصریشیخ االسالم گفت: که 
  لذات الطاعات فانها سموم قاتلة. واسطی گفت: ایاکم و
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، استاد جنید ایذ و شاگرد بوالعباس سیاری که شیخ االسالم گفت: که واسطی را یک استادست و یک شاگرد
  سخن او نه بطاقت خلق بود.

، سرمایه سرنامه اینست: بسم اللّه الرحمن ایست جنید را بوی ، نامه، ووی در توحید گفتکه توحید آزرم نبود
، عافا نااللّه و ایاک بالکرامة بآخر گوید: علما و حکما از اللّه رحمة اللّه و برکاته! و م علیکم یا بابکرالسالرحیم 

، با از حال خویش بريون آی ، که خلق را رحمت بی و خود را بال.، چنان کن در سحن خویشاند برخلق رحمت
یشان بایشان سخن گویی و خطاب بران موضع ، بحال و بقدر و طاقت اگوئی ، که بایشان سخن میحال ایشان شو

  ، و قل فی انفسهم قوالً بلیغاً.یابی: فهذا ابلغ لک و لهم ، کی ایشان را بران میبنه
شیخ االسالم «،که او نه بطاقت خلق سخن گوید ویرا برفق و رحمت فرمود شیخ االسالم گفت: که جنید دانست

، تصوف هستی او نیست استدوست. و او کی دو رست در  واسطی گوید او کی گوید کی نزدیکم او »گفت: که
ق بالمعرفة الزهد والصرب و یهم وی گفت: لیس علم التوحید اال بلسان التوحید. و قال اربعة اشیاء ال یلاینست. و 

 قال: حیوة القلب باللّه بل بقاء القلوب مع اللّه بل الغیبة عن، الن کل ذلک من صفة االشباح. و التوکل والرضا
  اللّه باللّه. شیخ االسالم گفت.

گوید: کی علم ورای معرفتست یعنی علم  که معرفت ورای عالم است و واسطی میگویند:  همه ایمۀ این کوی می
  حقیقت.

، نه خلق است ، کی معلومگوید پس معرفتست نه این علم ظاهر ایذ شیخ االسالم گفت: اما این علم که وی می
باید جست. آن دیگر علم آنست کی نه محیط شند بقدر دوست  آنست کی تو او می استداللعلم استدالل. علم 

  که گم شند در پوست.

  و من طبقة الثالثه ایضاً بوبکر زقاق مصری
، نام وی احمد بن نصر است از مشایخ مصر استاد بوبکر زقاق کهني است چون زقاق مهني از زقاق مصری مهني

انقطع حجة الفقراء فی دخولهم مصراً و استاد بوبکر دقی ایذ. و بوبکر ، شیخ بوبکر کتانی گفت: دنیا برفت
مصری از یاران و اقران جنید بوده. وی گفت: ثمن هذا الطریق روح االنسان. و هم وی گفت: که خلق همه در 

بود ، کی اللّه بجان وی سالها مزلبها رفته وی گفت: که این سخنان کسی را بایدحیلت تصحیح توحیداند. و هم 
، هنوز برجای آن در سر منست. شیخ ام در فنا بوبکر زقاق کهني گفت: کی چهل سالست کی از جنید سخنی شنیده

، بغدادیست شاگرد بوبکر زقاق مهني ایذ بابتدا دست در حدیث داشت بوبکر زقاق کهنياالسالم گفت: کی 
  ، پس با طریقت اهل حقیقت گشت و یک چشم بود.نوشت حدیث می
، ازان اهل منازل که ویرا گفتم: سبب چشم بشدن تو چه بود؟ گفت: در بادیه شدم بتوکل ،رازی گوید شیخ بوبکر

  گشار مار.، یک چشم من بروی فرو دوست از هیچیز نخورم ورع را

  و من طبقة الثالثه و یقال من طبقة الرابعه ابوبکر الکتانی
، ست از یاران جنید بوده و بمکه بوده مجاور سالهابغدادی ا ،نام وی محمد بن علی بن جعفر البغدادی الکتانی

و آنجا برفته در سنه اثنني و عشرین و ثلثمائه دران سال که عبدالواحد صبهانی برفته: ابوالغریب اکثر مقامه 
وی گفت: الصوفیه عبید الظواهر واحرا را ، ٭ گوید: کی کتانی چراغ حرمستبطرسوس و بهامات مرتعش

  لبواطن.
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مردمان ! همه باوی گفت: یا ابابکرهيلع ، وقتی خضر هيلع گفت: کی وی صحبت دار خضر بودشیخ االسالم 
، شناسم کی خضر باوی استاخ بود. وی گفت: چون در مسجد صنعا بودم بیمن شناسد و من ایشانرا نمی مرا می

م گفتم: بر ، بر او رفتخواندند و در گوشۀ مسجد جوانی بود سر در گریبان فرو برده بر عبدالرزاق حدیث می
روی تا از وی بشنوی؟ مرا گفت: من ایذر از رزاق  خواندند و تو اینجا فرا نشستۀ چرا نمی عبدالرزاق حدیث می

  ، من کیم؟ گفت خضر و سر بگریبان فرو برد.گوئی خوانی؟ گفتم: ار راست می شنوم تو مرا بعبد الرزاق می می
در عیان چون بود؟ چنانک آن ، وی هالک شود. خرب شیخ االسالم گفت: هر کس که خربنه در عیان بگذارد

، کی ظاهر ایشان چون ظاهر عام اند ، و آخر آن ظریفرت بودید که هم از عبدالرزاق بشنودی کی مشایخ آن مهجوان
  ، کی شریعت برتن است و حقیقت برجان و سر.بود و باطن چون باطن خاص

. هر بندهٔ که ، و یکی ظلمتنده باللّه هزار مقامست: یکی نورشیخ االسالم گفت: که بوبکر کتانی گوید: کی میان ب
باز گردد نه از  باز گردد از راه می گوید: که هرکه می ٭نور او درست گشت از مقامی هرگز باز نگردد. بوعثمان

: کن فی الدنیا ببدنک و فی »و هم کتانی گفت«یتادب باستاذ فهو بطال. » لم«نشان. و هم کتانی گوید: من 
  خرة بقلبک.اآل

کرد  ، و سوال میشیخ بوبکر رازی گفت: کی شیخ بوبکر کتانی رحمه اللّه در پريی نگرست سر سپید و موی سپید
بخوردی و جوانی فرمان اللّه تعاىل ضایع  گفت: هذا رجل اضاع امراللّه فی صغره فضیعه اللّه فی کربه. گفت:

ر و ذلیل. یعنی ار او بجوانی فرمان او گوشیدی ویرا به پريی کرده تا اللّه تعاىل ویرا در پريی فرو گذاشته خوا
، پس بر خلق و چشم و دل خلق عزیزتر شنوند بسوال و ذل حاجت نبودی که پريان اهل سنه هر چند مهمرت می

  هم وی گفت: اذا صح االفتقار اىل اللّه صح الغنابه النهما حاالن الیتم احد هما االبصاحبه.شنود. و  می
، لالن الحق ، و قال: حقایق الحق اذا تجلی لسرزالت عنه الظنون و االمانیماع القوم علی متابعة الطبعو قال: س

العلم باللّه اتم من العبادة له. و قال الکتانی: ان اللّه  لذل استوىل علی السرقهره و ال یبقی للغريمعه اثر. و قال:
  »اهل المعرفة فشغلهم بخدمته«غلهم بعبادته تعاىل نظر اىل عبید من عبیده فلم یرهم اهل المحبة فش

، و معلوم ، از بس که ویرا بخواب دیدیگفتند میملسو هيلع هللا ىلص شیخ االسالم گفت: کی بوبکر کتانی را شاگرد مصطفی 
برپسیدی در خواب و جواب ملسو هيلع هللا ىلص ، سوالها کردندی از وی آن سوال از مصطفی بود که کدام شب یا روز از ایام

، کی هر که هر روز چهل و یکبار بگوید: یا حی یا قیوم یا ال اله اال انت ویرا گفت:ملسو هيلع هللا ىلص بستدی. وقتی مصطفی 
گوید استاد سلمی: که از کتانی  بوالقاسم دمشقیاالسالم گفت: که شیخ چون دلها بمريد دل وی نمريد. شیخ 

ی یکی از باحفص حداد پرسید: کی صوف ، که تو در نیاوی وپرسیدم: که علم تصوف چیست؟ گفت: کمینه آنست
  که بود؟ جواب داد: که صوفی نرپسد کی صوفی که بود؟

، پاسبان را بار از ملوک چکار؟ اصل این ، و ابن قوم صاحب اسرارشیخ االسالم گفت: که این علم سر اللّه است
آفتاب دولت بود کی برو تافت. نه  ،، و او کش یافت، بانکار او شتافت کش نیافتکار یافتست نه دریافت

، ار او ازین کار بوی دارد سابل از انکارست وراین کاریابی و ادب. سوال  ، بل که بحرمتطلببکوشش یابی و 
، انکار او کند کی ازین کار محرومست قومی مشغول اندازین او را باسوال چکار؟ انکار مکن که انکارشومست

است او مزدور است و او که ، او که درین کار بانکار ، و قومی خود سر درین کار، و قومی ورین کار بانکارکار
  ، و او که در سر این کارست غرفۀ نور است.ازین کار مشغولست مغرور است

، عماری آمد ، که سیل میگوید: روزی بر باالئی نشسته بودم عطار جحفی بوبکرشیخ االسالم گفت:که 
لبیک و سعد و لئن ابتلیت گفت ببانگ بلند: لبیک اللهم لبیک  ، و آن مرد می، و مردی دران بر سر آبآورد می
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ه خوانند کی ، و خود از بهر آن جحفجحفه موضع سیل لستبرد ویرا تا بدریا. و  و سیل می ۱،فلطال لما عافیت
، نام وی محمد بن ، آنرا بروبد و بربد و دران قصهاست. بوبکر شقاق گوید، و هرچه در پیش آن آیدسیل دراید

٭ که خراز گفت: کن بذکر اللّه فان قویت حالک فکن بذکر اللّه لک ز، صاحب ابی سعید الخراعبداللّه الشقاق
، ولو قویت لزدتک و قال االمام رحمه اللّه: زبان در سر ذکر ، و ذکر اللّه ایاکفان قویت حالک غبت ذکر اللّه

، بهرهٔ ور، وعیان از بیان د، جان درسر عیان شدمهر در سر نور ، و، و در دل درسر مهر شدشد و ذکر درسر مذکور
، رجع الحق اىل اصحابه و بقی گانگی با عدم، و دو و بهرهٔ آدم بآدم. آب و خاک با فنا شد، حق با حق رسید

  ، و اللّه المستعان.المسکني فی الرتاب رمیماً

  الطبقة الرابعة منهم ابوعلی الرود باری رحمه اللّه
بمصر و صار شیخ الصوفیه ورئیسهم و مات سنه ثلث و کان من ابناء الروساء والوزراء لزم الجنید و صحبه و اقام 

نام وی احمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شهریار بن  ه الرودباری، و هو خال ابی عبداللّعشرین و ثلثمائه
کی حسن بن همام بود. لکن نه  مهر فاذا ربن فرعده بن کسری. و گفتند: که نام وی محمد بن احمد است. گفتند:

و  از اهل بغداد است بمصر بوده و شیخ مصریان ایذ و آنجا برفته در سنه اثنی و عشرین و ثلثلمائه. درست است.
گویند کی سنه ثلث و عشرین. شاگرد بوالعباس مسروق ایذ و با جنید و نوری و بوحمزه و حسن مسوحی صحبت 

فقیه و حافظ و ادیب و امام و سید ، عالم بوده و کرده و آن طبقه ببغداد. و بشام بابوعبداللشه جال صحبت کرده
، با جنید ، و باصل از بغداد بود از ابناء روسا و وزراء ود بريانه رودباری ایذ و شاعر صوفیانقوم خال بوعبداللّ

  ، یگانه ائمه این قوم ایذ در نزع گفته:بوده روزگاری
 و حقک ال نظرت اىل سواکا

 ، بجفونی طرفالست معذبی
  

 

 بعني مودة حتی اراکا
 و بالخدالمورد من جناکا

  

، و مرید ام گفت: که من شاگرد یوسف حسني رازی می» گفت قدس اللّه روحه«در قدیم شیخ االسالم 
  ام. ، و فدی بوعلی رودباریام ، و غالم واسطیام حصری

: رودباری گویدام مخصوص. بوعلی  ، درین طریق این چند تن جدا کردهگفت: هزار و دویست و اند پري شناسم
، و در حدیث ابرهیم ، ودر ادب بوالعباس ثعلب، و در فقه بوالعباس سریجکی استاد من در تصوف جنید ایذ

  نعم ما قال. و شیخ بوعلی کاتب گوید: ما رایت اجمع بعلم الشریعة والحقیقة من ابی علی الرودباری.حربی. و 
              وید: نک گآ، یکی شیخ االسالم گوید: کی ویرا ابیات است درین کوی نیکو

 من لم یکن بک فانیاً عن حظه
 اذ تیمته صبابة جمعت له
 فکانه بني المراتب قایم

     

 

 و عن الهوی واالنس باالحباب
 ما کان مفرتقاً من االسباب
 لمنال حظ او جزیل ثواب

  

! ابیات معنی، ، که هیچکس را جای باز نگذاشته که همه بگفتهشیخ االسالم گفت: که مرا درین شعر حسد است
، مردیست در غلط گوید: هر که نه ببقاء تو از خود فانی گشته یا باری در بند تو متواری گشته وی آنست که می

بوعلی رودباری گفته: واالهم قبل اعمالهم و عاداهم قبل افتاده از بهینه محجوب مانده در تمنی افتاده. و 
  اعمالهم ثم جازاهم باعمالهم.

                                                 
، اگر چه مبتال ساختی کنم ترا باجرای حکم مقتضی ،بانقیاد فرمان اعانت میو قبول و حکم و قضای توام بخدمت  خدایا ایستاده - ۱

  ببالی سیل در روزگار در ارو عافیت هم دادی.
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، مغزی باید یعنی اند ، خلق مشغول بپوستاند ازین ه کل این علم همه اینست و خلق غافلشیخ االسالم گفت: ک
  حقیقتی. و هم وی گفته: حجب الخلق بالخلق و انفرد الحق بالحق بالخلق. و این ابیات ویراست. شعر: 

 و سألت عن صفو الصبابة قیل ىل
 کل له و به و منه فاین ىل

  

 

 ایثار روحک قلت خذ عنانها
 ء فاو ثره فطاح لسانهاشیی

  

  هم ویر است. 
 روحی الیک بکلها قد اجمعت

  

 

 اضیق السجون معاشرة االضداد
  

     و هم وی گفته:
 فضل المقال علی العفال منقصة

  

 

 وفضل الفعال ععلی المقال مکرمة
  

  و من طبقة الرابعة ایضاً ابوبکر الشبلی
اند: کی دلف بن  نام وی جعفر بن یونس است و گفته» کی ،شیخ االسالم گفت: قدس اللّه روحه و عظم کرامته«

  بر گور وی جعفر بن یونس نوشته است ببغداد. اند: کی دلف بن جعفر. و  ، و گفتهجحدره امانه درست است
٭ ایذ عالم بوده ، شاگرد جنید٭ توبه کردشیخ االسالم گفت: کی وی مصریست ببغداد آمد در مجلس خري نساج

وی حاجب الحجاب خلیفه ، مذهب مالک داشته و موطا ملک حفظ داشت. پدر لس کردیمجو فقیه و مذکر 
  بسامره.» بود و مولد«، کی اصل شبلی از اسرو شنه اند ، و گفتهبود. شبلی را پسری بود یونس نام

تاد و بکر الشبلی بالعني التی تنظر بعضکم اىل بعض فانه عني من عیون اللّه. هش قال الجنید التنظروا اىل ابی
هفت سال عمر وی بود در سنه اربع و ثلثني و ثلثمائه برفته از دنیا در ماه ذی الحجه فی سنة التی خلع 

  المستکفی باللّه ثم استخلف المطیع للّه جنید گفته: لکل قوم تاج و تاج هذاالقوم الشبلی.
، و از ز ابوبکر تفلیسی شنیدهم، کی محمد بن یحیی الفرغانی گفته: کی اشیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه گفت

، فقال له ابن عطا هکذی یا ابن زیری که جنید گفت: اذا کلمتم الشبلی فکلمو من ورأ العرش فان سیوفه تقطر دماً
ما ظنک لشخص السیوف فی وجهه واالسنة فی ظهره والسهام عن یمینه و شما له ! !فقال نعم یا احمدباالقاسم

  والنار تحت قدیمه ثم انشأ:
 للبالء ىل جهدهقل

  

 

 قد عزل الهجر کما قد وىل
  

شیخ االسالم گفت: که شبلی پیشني کسی ایذ کی این علم باسر منرب برد و برخلق بوغست جنید گفت: کی ما این 
، آنرا با سر منرب برد و برخلق بوغست به تسنیع در گفتیم نهان و باشارت. شبلی آمد علم در سرد ابها و خانها می

ورد. شبلی بیست و دو باو در بیمارستان بود. شبلی گفت: الحریة آاز اشارت با عبارت اقتی. یعنی ط شور و بی
  هی حریة القلب الغري.

، که وی گفته: که این شیخ االسالم گفت: کی شیخ بوسعد مالینی حافظ صوفی آورده این حکایت از شبلی
باید کرد. شیخ االسالم  وید صحبت با وی باین میفردا همني خواهی داشت و تا جا ،ز داریدسروقت که دارید بنا
  ارجعوا وراء کم فالتمسوا نوراً.»: را«باید برد که فردا گویند منافقان   گفت که از ایذر می

، به شیخ االسالم گفت و وصیت کرد که این حکایت بنویسید و یاد دارید کی شبلی را هیچیز نیارند شما را ازو
المحب اذا  :، کی این وقت که ایذ داری به براند هم و شبلی گفتنو نیارند ، گفت: فردا وقتازین حکایت

این بیت  ،، و لیس للغریب سوی نفس. کسی فرا شبلی گفت: کی مرا دعا کناسکت هلک والعارف اذانطق غرق
  برخواند. 
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  بیت
 مضی زمن والناس یستشفعون بی

  

 

 فهل ىل اىل لیلل الغداة شفیع
  

  ی الثقفیو من طبقة الرابعةابوعل
، بنشاپور عالم بوده در علم شرع و هرفن ٭ دیده و حمدون گارز، باحفص حدادنام وی محمد بن عبدالوهاب

سخنست نیکو در عیوب ٭ ویرا نیکو گفتی. ویرا ، و بوعثمان حريیهمه را فرو گذاشته وبعلم صوفیان مشغول گشته
گفت کمال عبودیت عجز است و قصور از تدارک نفس و آفات افعال سنه ثمان و عشرین برفته و ثلثلمائه. وی 

معرفت علل االشیاء بالکلیه. و هم وی گفته: معرفت گنج است الیبعد من برو ال فاجر. و وی گفت العلم حیوة 
، حرام القلب من الجهل و نورالعني من الظلمة. و هم وی گفت: هر که صحبت کند بزرگانرا نه بر طریق حرمت

  ، وز نور ایشان هیچیز برو پیدا نگردد.برکات نظر ایشانشود بر فایدهٔ ایشان و 
تر؟ گفت: او که بر نومیدی زید.  که از بوعلی ثقفی پرسیدند کی عیش که صعبرت و ناخوش شیخ االسالم گفت:

، نومیدی از اللّه کفر است ال یبأس من روح اللّه اال القوم شیخ االسالم گفت: نومیدی دری در کفر دارد
  تقنطوا من رحمة اللّهالکافرون ال 

  و من طبقة الرابعه ایضاً ابوعلی الکاتب المصری
نام وی حسن بن احمد از مهینان مشایخ است صحبت کرده با بوبکر مصری و بوعلی رودباری یگانۀ مشایخ 

، پري بوعلی ممشتوىل ایذ صاحب کرامت بود وقت. بوعثمان مغربی گوید: هومن السالکني. وویرا تعظیم داشتی
سنه نیف و اربعني و ثلثمائه برفته از دنیا و گویند سنه ست و خمسني و اللّه اعلم. از اقران رودباری هر. در ظا

  است و با یعقوب ری.
شیخ االسالم گفت کی هرگه بوعلی کاتب شیخ بوعلی رودباری را نام بردی گفتی: که سید ما شاگردان وی ازان 

، ما از گوئی؟ گفت: آری وی از شریعت بحقیقت شد را سید خود می، ویرا گفتند: چیست این که ویامد رشک می
  آئیم. حقیقت بشریعت می

، تو ندانی که او که از آستان واپیشگاه فرستند کیست؟ پس شیخ االسالم گفت: مرد از پیشگاه بآستان نفرستند
  ، و از طهارت بنماز شو. ، از نیاز با ناز آی، کی از ناز با نیاز فرستندسرد بود

باری از یخ االسالم گفت: که بوعلی کاتب گفت: اصحاب االوراد الیکون لهم قلوب. ویرامه داشتند از رودش
بخواب دیدمی و ازو ملسو هيلع هللا ىلص ، مصطفی را بزرگی وی و تمامی علم وی. وی گوید: هر چیزی که بر من مشکل شدی

  پرسیدمی.
، وی بسر ، اوبمردکه چیزی بود دادیشیخ االسالم گفت: که شیخ بوعلی کاتب در همه مصر ویرا یک مرید بود 

آنک ! بحق ، او برفت توحید من درست گردانمن و تو او واسطه بود و شرک! میان گو وی شد گفت: الهی
  وی گفت: که اللّه گفت: وصل الینامن صرب علینا.، که باوی نیکوئی کن. هم توحید من ترا درست شد برفنت او

دو: بفقر یا بغنا؟ کی بکدام بهشت مایل تری ازین لی کاتب را گفتند: شیخ ابوالقاسم نصرآبادی گوید: که بوع
  ، پس ازین دو بیت برخواند. بیت:گفت: بآنک بلندتر است درجه و مه است قدر آن
 ولست بنظار اىل جانب الغنی
 و انی لصبار علی ماینو بنی

  

 

 اذا کانت العلیا فی جانب الفقر
 و حسبک ان اللّه اثنی علی الصرب
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نام وی حسن بن علی بن موسی المشتوىل الصوفی. شیخ االسالم گفت: کی وی شاگرد  علی المشتوىلابو
، در سنه اربعني و ، آنجا بوده٭ مشتول ده است برده فرسنگ مصر٭ ایذ و آن با یعقوب سوسیبوعلی کاتب

  ، حدث عن بکر بن سهل.ثلثمائه برفت از دنیا
ب دید ویرا گفت: ترا بوکیلی درویشان بپای کردم. وی گفت: یا بخواملسو هيلع هللا ىلص شیخ االسالم گفت: که وی مصطفی را 

، و آن گفت: بکفایت. ویرا کاری برخاست و درویشان روی بوی نهادن به آرزوها و بایستها ! بکفایت؟رسول اللّه
، وی گفت: چه ، ویرا بگفت، بوعلی کاتب، کی خواسته بود کی بکفایت آمد باستاذ خویششد همه راست می

ی یعنی از جرم؟ کی ترا از میان درویشان بريون کردند؟ یعنی درویشی نداشت مه از کفایت و توان. کرده بود
، نگر غافل نباشی از مکرو ، مگر که ندای مصطفینکرد االسالم گفت قدس اللّه روحه: او بخودی خود میشیخ 
  غرور.

گشت.  با یعقوب سوسی در بصره میاز مشتول بیامد ببصره بزیارت شیخ  شیخ االسالم گفت: کی بوعلی مشتوىل
، شاگرد کی بد بران خواست کی خانه وی کجاست؟ تا روزی بکوئی فرو شد دکان حالج بود از کس باز نمی

باید؟ گفت: تو باو شوی ترا  باید. گفت: ترا او می ، نزدیک او رفت پرسید: کی حجرهٔ شیخ با یعقوب میدکان
، و بران زینه در کی بود. شود این گوید. گفت: آنک در حجرهٔ او زینۀ بودکه هر که برو  ،گوید: که گرد کردار گرد

او را گفت: بیا بنشني من ترا نگویم برو. که  ، درشد، آواز آمد که درایرفت و ددست بدر حجرهٔ وی باز نهادوی 
  ، چیزیست مه از کردار تو.، یعنی این کار نه همه آنست، بیا بنشنيگرد کردار گرد
گوید: اذا رایت اللّه عز و جل یوحشک من خلقه فاعلم انه یریدان یؤنسک  بوعلی رازیم گفت: که شیخ االسال

، ، از حاضر نیاسای و غایت نجوی دان که مراد وی آنست، می وحشت کنداللّه بینی که ترا از خلق خودبنفسه. 
  که ترا بخود آرام دهد و انس.

  تند الرجل نام عقله اذا اس گفت: بوعلی خريانشیخ االسالم گفت: که 
  شیخ االسالم گفت: چون بیدار بود مرد معلق بود و سلم.

  و من طبقةالرابعة ایضا مرتعش
یگانۀ مشایخ عراق  ، کنیت او ابومحمد نشاپوریست از محلۀ حريه ببغداد بودکه نام وی عبداللّه بن محمد است

 عجایب عراق سه ایذ زعقه و سیداست. گفت: ٭ را دیده، از اصحاب باحفص بود و جنیدبود و از ایمۀ ایشان
مرتعش در مسجد شو نیزیه بوده بود خلدی.  ، و حکایات جعفرمرتعش٭ و نکتۀ شبلی »صیحه ،به معنی فریاد«

  ، و آنجا برفته در سنه ثمان و عشرین و ثلثمائه. مقیم در بغداد
اص ندیدم. از وی پرسیدند: کی شیخ االسالم گفت: که مرتعش گفت امام ظرف: که هرگز خویشنت بباطن خ

  تصوف چیست؟ گفت: اشکال و تلبیس و کتمان پس این بیت برخواند
  بیت:

 سری و سرک ال یعلم به احد
  

 

 اال الخلیل و ال ینطق به ناطق
  

    و هم از وی پرسیدند کی: ای االعمال افضل؟ گفت: رویة فضل اللّه. پس این بیت برخواند:
 ان المقادیر اذا ساعدت

  

 

 لحقت العاجز بالعازما
  

  قال المرتعش: افضل االرزاق تصحیح العبودیة علی المشاهدة و مالزمة الخدمة علی السنة.
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  و من طبقة الرابعة عبداللّه بن محمد بن منازل
، کی بآن منفرد بود صحبت کرده بود با حمدون ، او را طریقت بودکنیه ابومحمد از بزرگان مشایخ نشاپور بود

، نیمی و عالم بود بعلوم ظاهر. بزرگی گفت از مشایخ: کی من مردی ونیم شناسم ،قت ازو گرفتهفصار. و طری
در سنه تسع و » ، که مردمانرا خود نام نربدبو مردی تمام عبداللّه منازل«نصرآبادی ایذ که مردمان به بدنام نربد 

الما کتب الحدیث الکثري و کان له لسان من و عبداللّه ابو محمد کان ع» از دنیا«عشرین او ثلثني و ثلثمائه برفت 
  االخالص و تصحیح المعامالت. 

، بضعف درآید قوی شود ، و هرکهشیخ االسالم گفت: که وی گفت: هر که درین کار بزور درآید فضیمت شود
وی پرسیدند: که عبودیت چیست؟ گفت آن اضطرار یعنی به نیاز و حرمت و ارادات درآید نه بدعوی و قوت. از 

هم وی ، ترا در آن فضیلت نبود. و است ترا درو اختیار نیست. هم وی گفته: هر درویشی که آن ترانه ضرورت بود
  گفت: که هیچ خري نیست درو که ذل کسب و ذل سوال و ذل رد نچشیده بود. 

را در پريی ، ویگفت: که هر کی حق اللّه تعاىل در جوانی فرو گذارد عبداللّه حداد رازیشیخ االسالم گفت: کی 
  فرو گذارند و یاری ندهند.

سیاری گفت که محمد بن  شیخ االسالم گفت: که این باکو گفت که عبداللّه سیاری گفت که محمد بن عبداللّه
عبداللّه الجوسقی گفت که: استحالء الطاعات بلیة و التلذذ بها علة والفرح بها قلة و فی ترک الطاعات خروج 

  عن الملة.
شریعت بیکار و هر که راه نه میان این دو  ، و حقیقت بیحقیقت بیکارست ت: کی شریعت بیشیخ االسالم گف

  برد بیکاریست.
! حقیقت ، اورا گفت: یا رسول اللّهبخواب دیدملسو هيلع هللا ىلص مقدسی مصطفی را  عبداللّه عصامشیخ الساالم گفت: که 

ر اثر او برفتم گفتم یا رسول اللّه این کار که ما در آنیم چیست؟ گفت: شرم از حق که با خلق خاىل بی و برفت ب
  بفزای گفت: خشنودی بر خلق که با حق بی.

با کدام ! من بخواب دیدم. گفتم: یا رسول اللّهملسو هيلع هللا ىلص شیخ االسالم گفت: که عبداللّه نبادانی گفت که مصطفی را
  وانگران.انی کنند یعنی تم، نه آن قوم که مهقوم نشینم گفت: بآن قوم که به مهمانی شوند یعنی درویشان

  و من طبقة الرابعه ابوبکر یزدانیار ارموی
 ، او را طریقت است در تصوف که او بآن مختص است و بعضینام وی حسني بن علی بن یزیدانیار از ارمیه

مشایخ برو منکر بودند چون شبلی و جز ازوی. عالم بوده بعلم ظاهر و علوم معامالت و معارف و ادب استاد 
  شیخ بوبکر رازی ایذ.

شیخ االسالم گفت: که از بوبکر یزدانیار ارمی پرسیدند: که مرد که بحق آید بر چه آید؟ گفت: بران آید که  وازان 
، اوی بنه گردد گفت: این وجود است. و او که از عدم آمده بود گفت: که شريینی ، و واز که باو آمده بودنگردد

آنک از وجود آید اوی هرگز باز نگردد. شیخ ، و مستقبل چشد چنانک طلحی ماضی چشید این کمینه ایذ
گفت: چه حاجت خواهی مه  ! حاجت.االسالم گفت: که بوبکر یزدانیار اللّه تعاىل را بخواب دید گفت: خداوندا

  ترا از دست بند صوفیان برهانیدم؟ ! نه ازان کم داری
نگر برتهات مشغول نشوی ای  ،شیخ االسالم گفت که رویم گفت بوعبداللّه خفیف را: که این کار بذل روست

ام جائی که پرسیدند: ما دست بند الصوفیه؟ گفت: الحال المحال واالشارات الباطله. بوبکر یزدانیار  دیده! و پسر
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، و مردی بزرگست و صاحب تلبیس است ، و دران اشکال استرا قصهاست دراز با صوفیان و انکار ایشان برو
المالیکة حراس السمآ و اصحاب الحدیث حراس السنة والصوفیة گفت: ، و محقق در باطن. وی در ظاهر

  .حراس اللّه
٭ روزی نماز بام صوفیان همه خفته دید گفت: همه پخسپید که وی شیخ االسالم گفت: که بوالعباس نهاوندی

  بکوشد یعنی امر او وصحبت و دوستی و یاد او. 
، لمرید و العارف؟ قال المرید طالب والعارف مطلوبقال ابوبکر الرازی: سمعت ابن یزدانیار ما الفراق بني ا

قال المعرفة تحقق القلب بوحدانیة اللّه. و قال المعرفة ظهور الحقایق و والمطلوب مقبول والطالب مرغوب. و 
تالقی الشواهد. و قال المحبة اصلها الموافقه و امحب هو الذی یؤثر رضا محبوبه علی کل شیئی. و قال: من 

کان من استاذی الجریری  ابوبکر الخباز بغدادیمالزم للذنب حرم اللّه علیه التوبة واالنابة الیه و استغفر و هو 
، استاد ٭ بود، شاگرد بوعبداللّه المغربینام وی محمد ابوبکر بیکندیقال: العیال عقوبة تنفیذ الشهوات الحالل 

  ».تاریخ و حکایات«شیخ بوبکر رازی صاحب 
دل ! هر خ بوبکر بیکندی گفت: که اللّه مهر خود بر دلها قسم کرد. مهر گفت: خداونداشیخ االسالم گفت: که شی
، الفواد ، والمعرفة فیهم وی گفت: المحبة فی القلب، مرا چه دادی؟ گفت: نام. و را از من نصیب دادی

بن طاهر وابرمنه. بکر  من اهل ابهر من اقران ابی ابوبکر بن عیسیالسرالنه سر.  واالیمان فی الصدر والوجد فی
دخل ابوبکر علیه و هو فی الموت فقال له احسن ظنک بربک ففتح عینه و قال: لمثلی یقال هذا الکالم؟ ان 

  ترکنا عبدناه وان دعانا اجبناه مات سنه خمس و ثلثمائه.

  و من طبقة الرابعة ابوبکر ابن طاهر االبهری
٭ بوده وورع صحبت ن مشایخ جبل است از اقران شبلینام وی عبداللّه بن طاهر بن الحارث الطائی از مهینا

  مظفر کرمانشاهی بوده و جز ازو. کرده با یوسف حسن رازی. رفیق 
، مهلب بن احمدبن مرزوق: که با هیچکس صحبت نکردم با مشایخ که مرا آن منفعت گوید شیخ مهلب مصری

از دنیا. پرسیدند از وی که حقیقت چیست؟  هسنه ثلثني و ثلثمائه برفتکرد که صحبت شیخ بوبکر طاهر ابهری. در 
  ای آن حقیقت است.  ای آن علم است. و پرسیدند از علم گفت: همه گفت: همه

ماهی تاوان باید داد کی حساب ورماست و قال ابوبکر بن  ،شیخ االسالم گفت: اگر در دریاء چني کشتی بشکند
فاذا جمعت قلت: اللّه والسواه واذا فرقت نظرت اىل  ،طاهر: الجمع جمع المتفرقات والتفرقة تفرقة المجموعات

  ذریته قال جمعهم فی آدم و فرقهم فیالکون. و 

  و من طبقة الرابعة ابوبکر بن ابی سعدان
تر  نام وی احمد بن محمدبن ابی سعدان بغدادیست از یاران جنید و نوری است و از اقران رودباری وی عالم

و علم شرع. بوالحسن بن الحدیق گوید و بوالعباس فرغانی: که نماند درین  مشایخ وقت بوده بعلوم این طایفه
تر از  ، و بوبکر فهمبوبکر بن ابی سعدان بعراق زمان این طایفه را جز از دو تن: بوعلی رودباری در مصر و

ی نگرد ی گفت: هر که با صوفیان صحبت کند باید که ویرا نفس نبود و دل بود و ملک نبود چون بچیزبوعلی. و
گفت: اصوفی هوالخارج عن النعوت و ، از آنچ بلوغ قصد ویست بیفتد و بربد و بآن نرسد. وی از اسباب
  ،، والفقري هو الفاقد لالسبابالرسوم

  فقد السبب اوجب له اسم افقر و سهل له الطریق اىل المسبب.
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  : من لم ینطرف بالتصوف فهو غبی.ب الوصول اىل اللّه. و قالباالنقطاع عن االحوال س و قال ابن ابی سعدان:
بن الحسن بن وهب العطوفی حدث بمصر  محمدبن علیشیخ االسالم گفت: که بوبکر شاگرد جنید ایذ وهو 

  بالمله سنه خمس و اربعني و ثلثمائه. جعفر الفریانی و مطني توفی»ابو«عن الحسن بن سفیا و 
بوبکر عطوفی گفت: که استاد من گفت جنید: ارکسی ، کی بونصر ترشیزی مرا گفت: کی شیخ عبداللّه رازی گفت

شیخ االسالم گفت: که ، زینهار ویرا گویند تا مرا بدعا یاد دارد. بپذیرد بیند که ایمان دارد با این طایفه و این
، ویرا از من سالم کنید. و شیخ ، و چاشنی داردحالج گوید در آخر کتاب: که هر که باین سخنان ما ایمان دارد

کسی کش ما دوست. و شیخ عباس ، که شیخ سريوانی گفت: ارپای دارید بخراسان شوید. بزیارت ویدعمو گ
  ، که شیخ سريوانی گفت: من وصیت کنم شما را بنیکوئی بکسی که شما را دوست. گفت

، تا دارد ، آن ویرا نقداست یعنی بهر اللّه را دوست میشیخ االسالم گفت: که آنکس که این طایفه را دوست دارد
، که اللّه تعاىل با وی کوه ندارد یعنی از دوستی و عتایت او باینان ذرهٔ خود باینان چه بود. و گفت: تا کسی نبود

   نیارند یعنی دوستی و قبول. وانشد:
سالم رایح غادی
 علی من حبه فرض

  

 

 علی ساکنة الوادی
 علی الحاضر والبادی

  

  کی مشتاق بدر مرگ. لذت بیش ازان یابد کی زنده از شربت شهد.گوید:  بوبکر کاردگرکه  ،شیخ االسالم گفت
، نیکوتر و ناید شیخ االسالم گفت: کی بدان خدای که جز ازو خدای نیست که هو بخت را هرگز روز می

شوی، و باوطن  رحم الراحمني می! با بوی آید روز پسني و گوید: مرتس که عزرائیل ، ازان روزتر تر و خوش باراحت
، این ایذر عاریتی بهانه است. تا جهان منزلست و زندان مومنست! این روی ني می، و به عید مهرسی خود می

  ، و مرد بزندگانی جاوید رسد شعر:یکراه که بهانه فرا برد و در حقیقت باز شود
    موت التقی حیوة ال انقطاع لها

 

 قد مات و هم فی الناس احیاء
  

، و خلق فریاد در گرفت بدعاء ا گوید: در کشتی بودم باد برخاست و موجشیخ االسالم گفت: که شیخ بوبکر سق
، تو هم اند در دعا وزاری! خلق ، فرا وی شدند گفتند: دیوانۀبود در کشتی سر در گلیم پیچیدهکردن. درویشی 

  ، و این بیت بگفت: از گلیم بريون کرد! سر چیزی گوی
 عجبت لقبک کیف انقلب

  

 

 و شدة حبک ىل لم یذهب
  

گویند کی چیزی بگوی. سر بريون کرد و بیت دیگر  و سر برد در گلیم. گفتند این چه دیوانه است. فرا وی می
  بگفت.

 و اعجب من ذا و ذالننی
  

 

 اراک بعني الرضافی الغضب
  

ان ام جای دیگر و آن اینست ف موج بیارامید و باد ایستاد. شیخ االسالم گفت: که او دو بیت آرد من سیم آن دیده
و نام وی محمد ابن ابراهیم است استاد دقی  ابوبکر المصریجدت بالوصل اجبتنی واال فهذا لطریق العطب و 

فی شهر رمضان سنه خمس و اربعني و ٭ صحبت کرده. توفی ایذ. با جنید و نوری قرافی ایذ شاگرد زقاق مهني
بوالحسني نوری و جماعتی از مشایخ  بکر العطوفی. بوبکر مصری گوید: که با جنید بودم و ثلثمائه مع ابی

نشسته ! ووی ، فرا سر جنید رسید گفت خیزکرد برخاست و رقص میخواند. نوری  ، و قوال چیزی میصوفیان
گفت: وتری الجبال تحسبها جامدة و هی ، و این آیت برخواند: انما یستجیب الذین یسمعون اآلیه. جنید بود

  تمرمر السحاب.
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  اً ابوالخري التیناتی االقطعو من طبقة الرابعه ایض
، بکوه ، تینات دهی است بده فرسنگی مصربه تینات بودیشیخ االسالم گفت: که نام وی حماد است غالم بوده

، زنبیل بافتی بیک لبنان بودی و گویند که تینات از مصیصه است از والیت مغرب و سلمیه. یک دست بوده
بدو دست چون کسی نبودی. و باشري موانست داشت ووی زینهار  اند ا دیدهبافت. ویر دست کس نداند کچون می

، گویند که اصل وی و مشرف بر احوال خلق. در سنه نیف و اربعني و ثلثمائه برفته از دنیا، زمني بود در وقت خود
نید با بوعبداللّه جال و ج، صحبت کرده بود ، ویرا آیات و کرامات ظاهر بوده بسیار، به تینات نشستاز عرب بود

و جز ازو و از مشایخ. و یگانه بوده در طریقت توکل و تیز فراست. بوبکر رازی گوید: که وی این دو بیت انشا 
  کرد برمن: 

 انحل الحب قلبه والحنني
 ما تریة الظنون اال ظنونا

  

 

 و محاه الهوی فما یستبني
 وهذا خفی من ان تریه الظنون

  

  الدنیا ان یسیح فی روح الغیوب. و قال ابوالخري: حرام علی قلب ماسو ریحب
، و هر که حال خود ظاهر کند مدعی ، که وی گفت: که هر که عمل خود ظاهر کند مرائیستشیخ االسالم گفت

گفت: » رفت آن مرد را بدید کی برآب می«رفت وی برکران دریا بود  است. وی وقتی یکی را دید کی بر آب می
 ، رکوه در دست. گفت:رفت یکی دید از مشایخ که در هوا میقتی رو. و ، با خشکی آی و میاین چه بدعتست
روی؟ گفت: بحج. گفت اکنون برو  گفت: کجا می ،آخر بروی زدبانگ  آخر .ور ، فرود آی و میاین چه بدعتست

، اگر چه بانک سگ نکند سگ و کرامت خر ،شیخ االسالم گفت: کرامات فروش تا مرا قبول کنند مغرور است
خوش ایذ. صوفی و عارف خود از » را«و ابدال ، آن زهاد یقت نه کراماتست ورای آن چیزیست، یعنی حقاست

  کرامت مه. وی کرامت کراماتست.
شیخ االسالم گفت: کی عباس بن محمد الخالل گوید از مرو: کی بوالخري تیتانی مرا گفت: که مرقع در گردن 

نجی بازنشینی روی فرازو کنی. شیخ االسالم گفت: المقدس چرا نه بک شوی؟ بطرسوس و بیت می! کجا افگندهٔ
  که آن کنج کجا بود؟ جائی که تونبی.

، ویرا گفته ، بدوستی نام عیسی مریم باز کرده بودشیخ االسالم گفت: که بواخري تیتانی را پسری بود عیسی نام
  ، ویرا از من سالم گوی.، کی چون عیسی بزمني آیدبود

، مرا گفت: حدثانی گوید نام وی هارون کی در خانۀ بوالخري تیتانی شدم بزیارتشیخ االسالم گفت: که بوصالح 
، گفت: امسال بکجا نیت داری؟ گفتم: نیت مکه دارم. گفت: الّله کنی؟ گفتم: بطرسوس اکنون سفر کجا می

گفت: ای  چیزی شما را داد حق آن ندانستید و آنرا نیکو نداشتید شما را در بادیها و دریاها برکند. بوصالح
  ، چرا سروقت گريید و بآن باز نشینید.ئی؟ گفت: آری حج و غزا گو و غزا می! حج شیخ

مروزی شد از وی دستوری خواست که بسفر شوم. پري  بوالقاسم خاللشیخ االسالم گفت: که مریدی پیش 
گوید گردد. حسن ، که نرود تريه نگفت: آب که نرود تريه گردد. پري گفت: خود دریا باش روی؟ گفت: چرا می

گوئی؟ گفت: نه کی  خادم بوالخري تیناتی: که روزی شیخ نشسته بود گفت و علیکم السالم. گفتم با فرشتگان می
  گذشت وبرمن سالم کرد او را جواب دادم. یکی از فرزندان آدم در هوا می

مردی  ،ک وقت بودهبه رمله بوده عالم و مصنف تن زهري بن بکريشیخ االسالم گفت: که پريی بود نام وی 
، مگر ایشان که باصل از عرب فرا چشم نیامدی و بکس نداشتمی جلیل بود او گوید: که بروز گاری مر امواىل
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همه ! این ، مرا گفتند: پسر بکري، تا شبی بخواب دیدم حلقه حلقه تا بدر آسمان ازین طایفه جوق جوقبودی
  ست از عرب.، در میان ایشان یک نیاند از عجم ، همه مواىلدیدی

شیخ االسالم گفت: من سیزده بوالخري شناس ازین طایفه همه موالیان بودند و سیدان جهان بوالخري تیناتی و 
بوالخري عسقالنی و بوالخري حمصی و بوالخري مالکی و بوالخري حبشی پسني بوالخري ایذ. شیخ عمو و عباس می 

وقتی مردی در مسجد حرام آمد گفت: کجااند اینان ر . بمکه بوده مجاوشیخ بوالخري حبشیفخر کردند بدیدار 
آمد و هیبت در وی  اند یعنی که صوفیان؟ ساعتی بود شیخ بوالخري می که می جوانمردان گویند؟ همه اینان

اند؟ مردی  گویند جوانمردان کجا ، گفت: میوخشم وزردی بر روی وی برون داده چنانکه دانسته بود آن سخن
  د.باید تا جوانمرد بین

دخل ببغداد و اقام بها و صحب اهلها ثم خر منها اىل الدسکرة و تزوج بها و مات بها  ابوالخري العسقالنی
  قطع التیه مراراً علی التوکل توفی بعدالعشر و ثلثمائه. بوالخري حمصیرحمه اللّه. و 

  و من طبقة الرابعة ایضاً ابراهیم بن شیبان القرمیسینی
ر وقت خویش او را کرامات و مقامات بود در ورع و تقوی. که خلق ازان عاجز ، د، شیخ جبلکنیه ابواسحق

، که در و چه گوئی؟ بودند. شاگرد بوعبداللّه مغربی بود و ابراهیم خواص. از عبداللّه منازل پرسیدند از وی
فته از دنیا و گفت: ابراهیم کرمانشاهی حجت فقرا ایذ و اهل ادب و معامالت در سنه سبع و ثلثني و ثلثمائه بر

، ، بکرمانشاهان رسیدشد حج می فقیه خراسان به خواجه بوزید مرغزیالسالم گفت: کی حدیث داشت. شیخ 
، عمارت دل خویش را. و خواجه بوزید سه ، ساىل باو نشست و ان سال حج بگذاشتابراهیم شیبان آنجا یافت

، در خانه ، بريون نتوانستند بردارانی بود عظیمحج کرده بود پس ازان. چون خواجه بوزید از دنیا بفت آن روز ب
  دفن کردند عاریت کی باز بريون برند خواستند کی برکشند در گور نبود.

  شیخ االسالم گفت: که آن والیت نه از فقه یافته بود که از پري و صحبت وی یافته بود.
یة و صحة العبودیة وماکان غري هذا ابرهیم شیبان گوید: علم الفناء والبقاء یدور اخالص علی اخالص الوحدان

  فهو المغالیط والزندقة. و هم وی گفت: من ترک حرمة المشایخ ابتلی بالدعاوی الکاذبه وافتضح بها.
، یعنی در درو نگاه نکنی! کی ، نگرشیخ االسالم گفت: که ابراهیم شیبان گوید: کی درویش گوید کی نعلني من

سئل ابراهیم بن شیبان ما الورع؟ قال الورع ان تسلم مما یختلع منه  صحبت چنان باید کی ترا ملک نباشد. و
  صدرک من الشبها و تسلم المسلمني من شر اعضا یک ظاهراً و باطناً.

  بن و من الطبقة الرابعة ایضاً ابراهیم بن احمد

  المولد الصوفی الرقی
جال صحبت کرده و بابرهیم قصار  بداللّهاست و فتیان ایشان. با شیخ بوع ، از مهینان مشایخ رقةکنیه ابو اسحاق

، بوالحسن بن احمد ویرا بخواب دید پس وفات، در سنه اثنني و اربعني و ثلثمائه برفته از دنیا. برادروی رقی
علیک بالقلة والذلة اىل ان تلقاء ربک و ابرهیم بن المولد گوید: حقیقة الفقران ال  گفت: مرا وصیتی کن. گفت:

سوی الحق. و هم وی گفت: من تواله رعایة الحق اجل من ان تود به سیاسة العلم. و هم  یستغنی العبد بشیء
، چون زندگانی کند با جز ازو؟ وی گفت: که مرا عجب آیذ از کسی که بشناخت کی ویرا راهیست بخداوند وی
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و من قال منه ابقاه له. و به افناه عنه واللّه تعاىل می گوید: وانیبوا اىل ربکم واسلموا له و هم وی گفت: من قال 
  ، پس کشف از سکونست با احوال.هم وی گفت: کی فرتت پس مجاهدت از فساد است باول

بهر آنرا که هر که ، چون فانی شدی باو باقی کنند ترا ببقاء ابد. از و هم وی گفته: کی بهاء تصوف فناءتست درو
  ، و آن بقاء جاویدیست.ب خود، باقی شود بمشاهدت مطلوفانی شود از حساء خود و حظوظ خود

  انشدنا االمام البرهیم المولد
 نصیبلک منی علی البعاد

 فعلی الطرف من سواک حجاب
 و فی ناظری هواک و قلبی
    کیف یغنی قرب الطبیب علیال

 

 حبیب نودلم ینله علی ال
 و علی القلب من هواک رقیب
 والهوی فیه اربع و مشوب
 انت اسقمته و انت طبیب

  

سالم گفت: که ابراهیم مولد گوید: که براس العني بودم در مسجد بابوبکر کتانی و با شیخ بوحفص گیلی شیخ اال
جوانی درامد محرتق گفت: ترياللّه چه بود؟ شیخ بوحفص گفت: ترياللّه نظر او بود. گفت: نشان او بدل چه بود؟ 

  ، گوئی هرگز زنده نبودبیفتاد، یا گفت:ودن آن جوان نفس برزد و گفت: اذا تجلی لشیء خشع له ورق
  ، طاقت نداشت و برفت.، محنت شنودن قرآن پیوستشیخ االسالم گفت: که ان جوان محنتی داشت از دیدار

  قراری خوست. ، مرا بیسوزی که من نظارهٔ دوست. ار ترا صرب صفت است شیخ االسالم گفت: کی رهی می
 مدآماذا ترون رمیاً عاش من

  

 

 فی کبدیمتی اعیش اناولسهم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اصد کما صد الرمی تطاولت

  

 

 به مدة ایام و هو قتیل....
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فصرت اذا اصابتنی سهام

  

 

 تکسرت النصال علی النصال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من صالح السلو یاساً

  

 

 حادرک صلحاً بال صال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 یعیش عیش الرمی تمشی

  

 

 و فیه قاصی من القداح
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لم یبق منه سو اهبآء

  

 

 ینسف ذاک الهبا الریاح
  

، که احنف قیس بچه چیز سید قوم خویش شد؟ شیخ االسالم گفت: که خالد صفوان را گفتند خطیب عرب
  فت: بسلطان او که نفس او زیر دست او بود.گ

عبدالواحد بکر گفت که ابرهیم اطروش گفت: که رکوهٔ صوفی ، که بوعبداللّه با کو گفته: کی شیخ االسالم گفت
  ، و خزینۀ او اوایذ.کف او ایذ وبالش او دست ایذ

فه را صافی وقت عظیم وقت بود این طای از زمني گیل بوده پري بزرگ ابراهیم گیلیشیخ االسالم گفت: که 
بعم زادهٔ خویش مبتال شد  ابراهیم گیلی، که شیخ نام او عبدالواحدعظیم و بشکوه شیخ بواالزهر اصطخری گوید 

قراری در دوستی وی و آن سر  ، باومشعوف شد چنانک بر نتوانست خاست از نزدیک وی از بیویرا بزنی کرد
، با خود گفت: این نیکو سر بکوم فرا کردبودی باوی. وقتی ، شبی تا روز نشسته وقت وی از دست وی بشد

که باشم؟ بشب برخاست و غسل کرد و بزارید درو گفت: چیست که من درانم؟ ارمن باین بآخرت شوم. من 
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ساعت زنرا تب بگرفت روز سدیگر زن برفت. ! در ، ای نیک موىل، آن اوىل بازدهاوىل دل مرا ! توانالهی
  ، پای برهنه و سر برهنه شد در بادیه.و با سر وقت خود شد ابرهیم ویرا دفن کرد

، کی شیخ محمد را السنۀ این طایفه است. شیخ االسالم گفت شیخ االسالم گفت: کی قمع قلوب گوش مریدان
بودم برخاستم  ، من ازان رنجه میکه اهل کالم فرا دید آمدند درین دیار »که آن وقت«قصاب مرا گفت بدامغان: 

در شدم هنوز با او ازان چیز ، یعنی از مذهب و سخن ایشان. چون که ازو پرسم ،شدم ابرهیم دهستانیبر شیخ 
الیعرفه احد غريه. جز از اللّه کسی اللّه نشناسد. و سخن ذوالنون که العلم  ! بازگرد.محمد نگفته بودم مرا گفت:
  فی ذات الحق جهل. 

، او را بدو ، که او را بقرآن و سنت بشناختیباو و سخن او شیخ االسالم گفت: که او را بنتوان شناخت. مگر
، همچون بر خودی مخلوقست، بعقل مجرد او را بنتوان شناخت. عقل بشناختۀ یعنی شناخت تصدیقی و تسلیمی

، معرفت و نبیت است. سخن ازو بتوان شنید در شناخنت او. هر که ، مایۀ نورحیلتستمخلوق داللت کند. عقل 
  ، که ایمان سمعی است نه عقلی.، کی از خود گوید و عقل و قیاس خود بپذیرتو سخن گوید بپذیردرو از وفا

، و ، و آنچ فهم دریابد حکمتستگفته: آنچه گوش دریابد علمست ابراهیم مرغینانیشیخ االسالم گفت: که 
، شایخ نشاپور بودهکنیت او ابواسحق ز م ،بوده بن نازویهابرهیم ، و باو دریابی حیوتست. آنچ باو بشنوی

، و اکنون در اوالد او ، و او در فتوت شانی است عظیم٭ صحبت کرده، و بابوعثمان حريی٭ دیدهباحفص
، که یاد برند بجوانمردی. او ابرهیم بن محمد بن سعید ایذ اما از صورت نیکوی وی خوش خواندن وی همچنان

  ، ویرا لقب کردند به نازویه

  مانشاهیو من طبقة الرابعه مظفر کر
، از درویشان صادق صحبت کرده با عبداللّه خراز و مه ازو یگانه بوده از مشایخ در از مهمان مشایخ جبل است

گفته است: روزه سه است: صوم الروح بقصر االمل و صوم العقل بخالف الهوی و صوم طریقت نیکوی. وی 
ب احیاه القرب. و هم وی گفت: العارف من قتله الح :النفس باالمساک عن الطعام والمحارم. و هم وی گفت

  من جعل قلبه لمواله و جسده لخلقه. 
، و سیکی مناجات که وی شب سه قسم کرده بود: سیکی نماز کردی و سیکی قرآن خواندی شیخ االسالم گفت:

  زاریدی: باین بیت برخود میکردی. و 
 ولقد لسعت حیة الهوی کبدی
    اال الحبیب الذی شفعت به

 

 لها و الراقفال طبیب 
 فعنده رقیتی و تریاق

  

عباس بن ، فقال: االخالق المرضیه. استاد التواضع قبول الحق ممن کان به. و سئل عن التصوف :وی گفت
الشاعر ایذ از وی پرسیدند: که فقري که بود؟ گفت: او کش باو هیچ حاجت نبود. شیخ االسالم گفت: ازان باو 

  بس.، کش حاجت همه او بود و حاجت نبود

  و من طبقة الرابعه ایضاً ابوالحسني بن بنان
٭ ، در تیه برفت بوعثمان مغربی٭ صحبت کرده و بوی نسبت کندمشایخ مصر بوده با شیخ بوسعید خراز از اجلۀ
، بوسعید خراز ویرا دست کرد ، که بوعلی کاتب گفت: که وقتی بوالحسني بنان در وجد بود و رقص میگوید
ن گفته: که همه خلق در بادیه تشنه باشند و من تشنه بر کران نیل. وی گفت: که تنهائی جلیس بنازد. بوالحسني  ِمی

  ، مگر بزرگ قدری بنزدیک اللّه.صدیقانست. و هم وی گفت: بزرگ ندارد قدر دوستان وی
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  و من طبقة الرابعة ابوالحسني بن هند پارسی
، صحبت کرده با جعفر حداد و مه ازو ماء ایشاننام وی علی بن هندالقرشی از مهینان مشایخ پارس است و عل

، و مقامات پاک داشته. او گفت: لیس چون عمرو و عثمان مکی و جنید و آن طبقه و او را احوالهاست قوی
، و هر وعا و ظرف شایسه بود نوعی را از حکم ما و صقنا حکم ما نزلنا هم وی گفت: که دلها اوعیه و ظروفست

اند ودلهاء محبان بريایهاء  ، و دلهاء عارفان بريایهاء محبتوست او بريایهاء معرفت است، اما دلهای دبرادشتگان
، هر که آن ادبها بکار اند. و هر حال ازاین احوال را ادابست انس، اوعیۀ قلوب مشتاقاناند. و  و آوندهاء شوق
  ، هالک شود از انجا که نجات بیوسد.ندارد در وقتها

، کنیت کردند که در همه کیشها ابوالحسن است نام علی ابواالدیان است ابواالدیانت شیخ االسالم گفت: که کنی
، و در آتش شدن و آتش بپای همه خاکسرت مناظره کردن وی با جهودمناظره کردی و ایشان را بشکستی. حکایت 

  کردند القصه.
ا احرام گرفتی. وقتی از حج شیخ االسالم گفت: هر گه وی به حج خواستی رفت از خانۀ خود لبیک زدی وزانج

این بار لبیک نه حج را  ، می لبیک زنی. گفت:باز آمد و زود لبیک بزد ویرا گفتند: سردی مکن اکنون باز آمدی
  ، سر یک هفته را برفت از دنیا.زنم ، لبیک او را میزنم می

  ، و صاحب لسان. بوده ، عالم٭ بوده و بابوسعید خراز صحبت کردهگویند ابواالدیان بصریست. در ایام جنید

  و من طبقة الرابعه ابوجعفر محمدبن علی النسوی
، از اجلۀ اصحاب بوعثمان حريی. محفوظ گوید: که ، از مهینان مشایخ نسا بودهمعروف به محمد علیان نسائی

ه نان و در را ،مسایلی را ازو، و وی از نسابیامدی قاصد ببوعثمان به نشاپور. برپسیدن وی امام اهل معارف است
  ، ، ویرا بدیدی و آنچ خواستی برپسیدیآب نخوردی تا کی بوی آمدی

، لیکن مقصود او چیزی مدی روا بودی طعام خوردنآ ٭ میشیخ االسالم گفت: از وی ببوعثمان و بباحفص
وی گفت: الزهادة فی الدنیا » ، و ویرا کرامات بود ظاهرووی از بزرگرتین مشایخ است همت ازو«دیگر بود 

قال: ، و من ظهرت علیه الکراسات فهو وىل. و اآلخره. ووی گفته: من اظهر کرامته فهو مدعی اح الرغبة فیمفت
الفقر لباس االحرار والغنا لباس االبرار. و قال: من صحب الفقراء فلیصحبهم علی سالمة السر و سخاء السر و 

فیماال یعنیه یورث فعل ماال یعینیه و فعله ما سخاء النفس وسعة الصدر و قبول امحن بالنعم. و قال: کالم الرجل 
  ، و کان منکراً علی المدعني اشد االنکار. ال یعنیه یسقط عن درجات ما یعنیه

  الطبقة الخامسه منهم ابوسعید بن االعرابی
، و در وقت نام وی احمد بن محمد بن زیاد بن بشر بن درهم الغزی از بصره است بمکه بوده و عالم بوده و فقیه

فی سنة التی توفی ابوعلی  »وثلثمائه«خویش شیخ حرم بود و بانجا برفت در سنه اربعني او احدی و اربعني 
٭ صحبت کرده و با عمر و عثمان مکی و ، از این طایفه با جنیدابن االعرابی را کتبست تصنیف المشتوىل.

از طبقۀ چهارم و از جملۀ مشایخ ٭ و با بوجعفر حداد و بوالفتح حمال قریبست بوالحسني نوری و حسن مسوحی
  است و علماء ایشان. 

ازین سخنان وی گروه درانست کی   »سخت نیکو«شیخ االسالم گفت: کی ویرا جزوی نکته است در توحید 
  گوید: ال یکون قرب االوثم مسافة نزدیکی نگویند تا مسافت نبود.
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، که بنگری قرب بعد است تصوف دیک بود، کی یکی بدیگر نزشیخ االسالم گفت: آخر در قرب دو گانگیست
یگانگیست. هم ابن االعرابی گوید: التصوف کله ترک العقول والمعرفة کلها االعرتاف بالجهل و ال یکون الشوق 

  اال اىل الغایب. لشیخ االسالم 
 یشوق من طواه طول عهد
 و قد صفیتنی بالودمنی

  

 

 و یذکر حني ینسی او یغیب
 فما للشوق عندی من نصیب

  

ویرا کتاب وجداست در سماع صوفیان. هم ابن االعرابی گفت: که اللّه تعاىل بعضی اخالق دوستان خود 
  آسایند. ، تا بدان سبب دوستان وی میکند فرا دشمنان داده است تا بآن بر دوستان عطف می» بعاریت«

، دوست بر من حاضر بود گفت: نه غایب مشتاقگفتند: کی تو مشتاقی؟  داود طائیشیخ االسالم گفت: کی با 
  است. 

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوعمر والزجاجی
اعلم. و نشاپوری اصل  ، و گویند که نام وی ابراهیم است واللّهنام وی محمد بن ابرهیم بن یوسف بن محمد

 ، در، صحبت کرده با بوعثمان حريی و جنید و رویم و خواص و گویند که چهل سال در مکه بوده مجاوراست
، و پسر را گفته بوبکر را: که هر موی که از من برگريی حرم بول نکرده بود و موی نینداخته بود تعظیم حرم را

  گویند که قرب شست حج کرده بود.دانگی ترا دهم. و 
و مشایخ وقت چون کتانی و بوالحسني مزین کبري و صغري و جز ایشان از ، بوعمر و نجید گوید: که بمکه بودم

، حکم وی کردی و باو حوالت کردندی. ، و صدر همه بوعمر و زجاج بود و چون سخن رفتیلقهمشایخ در ح
، در مکه برفته در سنه کردم ام و بآن فخر می ٭ بدست خود پاک کرده، و سی سال من خالء جنیدگفتی پیوسته می

فضایله اکثر من ان یحصی و  ثمان و اربعني و ثلثمائه. و بوعثمان مغربی گوید ویرا: و هومن السالکني و آیاته و
  یعد. وی گفت:

 الن تنقص من البشریة شیٔ
  

 

 احب اىل من ان امشی علی الماء
  

، روا ، و آن حال و مقام او نبودشیخ االسالم گفت: کی از بو عمرو زجاج پرسیدند: که مرد ازین باب سخن گوید
  د.، روا بو، میان خود و اوداند بود ییا نه؟ گفت: که تقصري خود می

کعبی از بوعمرو  شیخ االسالم گفت: که سخن خواهی گفت بشفاعت نناز سخن بضرورت گوی بها مراهی ناز.
الیه ازعجک لطلب دلیل یدلک علیه. و قال: و من تکلم عن ! فشوقک پرسید: کیف الطریق اىل الّله؟ گفت: ابشر

حرمه اللّه الوصول اىل تلک الحال و  ، کان کالمه فتنة لمن یسمعه و دعوی یتولد فی قلبه وحال لم یصل الیه
، و شغله االهتمام بوقته عن التفرغ قال: الضرورة ما تمنع صاحبه عن القال و القلیل والخرب واالستخباربلوغه. و 

  اىل اوقات غريه
نام وی ابرهیم بن یوسف بن محمد الزجاجی کنیه ابواسحق وادابی ، و پدر بوعمر و زجاجی از مشایخ است

  ، وویرا مذهب است در مالمت در خالف نفس.٭ بود، از مهینان اصحاب باحفصاند اریخ بیاوردهعمرو در ت
، و قد ساعدت نفسی مرة فی خطوة فما کان یحکی عنه انه قال: فی خالف النفس علی دوام االوقات برکة

رو اکاف و بوعمرو ، از متاخران گفته و بوعمبوعمرو نجید هم از طبقه پنجم استامکننی تدارکها اىل سنني. و 
  هالىل
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  و من طبقه الخامسه ابومحمد جعفر بن محمد

  بن نصري الخلدی الخواص 
، و با نوری و رویم و وی حصري باف بود شاگرد جنید و ابراهیم خواص ،بغدادیست و خلد محلتی است ببغداد

، و صاحب جمع کتب و ،و عالم بوده بعلوم این طایفهسمنون و جریری صحبت کرده و جز ازیشان از مشایخ وقت
، و دوهزار بیش گفته: که دویست دیوان دارم ازان مشایختاریخ  و حکایات بوده و جمع کردن سريت مشایخ. او 

، پري ، و حکایت من، و نکتۀ مرتعشگفت: که عجایب عراق سه چیز است: شطح شبلیشناسم ازین طایفه. وی 
، و گوروی بشو نیزیه است نزدیک گور سری و اربعني و ثلثمائهشیخ بوالعباس نهاوندی ایذ ببغداد برفته در ثمان 

  ٭ و حدیث داشت بسیار.سقطی و جنید
هروی ببغداد  بامنصور، و از وی حدیث داشت قاضی شیخ االسالم گفت: که من یک تن دیدم که ویرا دیده بود

المسلمني. وی گفت مردی ما را سماعت. وی گفت: الفتوة احتقار النفس و تعظیم حرمة  دیده بود و آن حدیث
  الهمم تبلغ بالرجل الالمجاهدات. را: کن شریف الهمة فان 

شیخ االسالم گفت: که از جعفر خلدی پرسیدند که عارفان کیانند؟ گفت: هم ما هم ولو کانوا هم هم ماکانوا هم: 
، فرامن: که صوفی نبود گفت معتزشیخ االسالم گفت: که ایشان نه ایشانند ازیشان ایشانند: ایشان نه ایشانند. 

، ندانم که وی از که شنیده بود؟ که وی ، و آن نه بطاقت وی بودآن چنانست که وی گفتاربود نه صوفی بود. و 
از این که دید ! شگفرت ، ندانم که ی از که شنیده بود؟ شیخ االسالم گفت: سبحان اللّه، و آن بطاقت وی بودگفت

، و دل در جان، گویند کی او نه آن کالبد در دل گم پريهن روان. ومی ، شخص دردر جهان؟ نیست در هست نهان
زبان چون ، جان که زنده بآنست او آن، که زنده بآنست جاویدان. آن ، و گمست جان درانو گمست جان دران

دن عبارت کند از چیزی که آن ناید در زبان. و جان اشارت چون کند فرا چیزی که اشارت فازان نتوان. و نشان دا
گویند که ایشان نه  ، و مینشان. قومی در دو جهان پادشاه جهان باسم درویشان چون توان از چیزی که آن بی

، پس که اندایشان؟ و از ایشان ایشانند پس دلیل چیست و نشان؟ از انکار منکر چه ایشان نه ایشانندایشان. از 
  دولتی در بوستان.  ستان نه از بی، و هزار داز کوری در ویرانآید که آب روشنست ازیشان. جنج 

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوالحسن الصوفی البوشنجی
نام وی علی بن محمد احمد بن سهل. از یگانگان جوانمردان خراسان بود باعثمان حريی دیده و بعراق 

ی مسایل ، و با شبل، و بشام طاهر مقدسی و بوعمر دمشقی صحبت کردهبابوالعباس عطا و جریری صحبت کرده
  ، و نیکو طریقت در فتوت و تجرید وکوشنده درویشی را.گفته و عالم بوده بعلوم و معامالت نیکو

شیخ االسالم گفت: در کار وی نه دور فابوده مگر در عقیده ویرا خللی بوده یا خطائی در سخن واللّه اعلم.  لکن
،و طریقت شاپور نشسته و جایگاه آنجا داشتهدر سنة ثمان و اربعني و ثلثمائه برفته و از پوشنگ بوده و به ن

، چیزی بدهم ، و سفرهاء نیکو کرده او ایذ که عهد کرده بود: که هر که مرا احتالم افتد، نیکو دانستهصوفیان
، ازار ، ویرا احتالم افتاد و تنها بودبدرویش. که آن از خلل افتد در لقمه یا اندیشۀ نه راست. وقتی در بادیه بود

   ، وفا کردن عهد را.ن کرده و بر مغیالن افگند تا هر که فرا رسید فرا گريدپای بريو
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ویرا پرسیدند از تصوف: گفت: اسم و ال حقیقة و قد کان قبل حقیقة وال اسم. بوعثمان مغربی گوید: پرسیدند 
عنه ما  ویرا: که ظریف که بود؟ گفت: الخفیف فی ذاته و اخالقه و افعاله و شما یله من عري تکلف و سئل

  ، و من عزفی نفسه اذله اللّه فی اعني عبادهالمروة؟ قال حسن السر و قال من ذل فی نفسه رفع اللّه قدره

  و من طبقة الخامسة ایضاً بندار بن الحسني

  بن محمد بن نهلب االرگانی
بود مشهور در علوم . او را زبان ، از اهل شرياز است به ارگان بوده و عالم بوده باصولو هو محمد کنیه ابواحسني

، میان او و بوعبداللّه ، و شبلی قدروی بزرگ میداشته. استاد بوعبداللّه خفیف بود٭ بودحقایق. شاگرد شبلی
، و شیخ ، با شیخ بوعلی کاتب بهمدر سنه ثلث و خمسني و ثلثمائه برفته خفیف معارضات در مسایل پر گند.

از یار خود پرسی که گوئی و کو بودی و درچۀ؟ و هم او گفت:  ، وی گفت: نه ادبست کهبوزرعۀ طربی ویرا بشسته
  ، که صحبت اهل بدعت اعراض آرد از حق

شیخ االسالم گفت: کی از بندار ارگانی پرسیدند کی تصوف چیست؟ گفت: وفاء عهد شیخ االسالم گفت: کی 
  ، آن بکنی.، کی چیزی بر دل گذشت او راوفا برعهد آنست

قتی عیاری فرا صوفی گفت: کی فرق میان ما ومیان شما آنست: که ماهر که بگوئیم شیخ االسالم گفت: کی و
اند: که پیشني خاطر کی بر  ، و بر دل گذرد بکنید. شیخ االسالم گفت که مشایخ گفته، و هر که شما بیندیشیدبکنیم

و عهد آن  ،طر اندیشیدل گذرد از حق بود و دیگر از دیو. او فوا بعهدی اوف بعهدکم عقد آن بود که بدل و خا
وفا کنی. بدان که طریق صوفیان بروفاست. صحبت با اللّه دو حرفست: اجابت و بود که بزبان بگوئی. هر دو را 

دینست در شریعت صدهزار فرمان  ، وفا اینانرااستقامت. اجابت عهد و استقامت وفا. چنانکه شریعت دینست
شریعت هزار سال بساعتی ، تا وران بمن آی. درک بپایوفا آمدی بیش است و در حقیقت یک فرمانست. در 

  درتوان یافت. و درک ساعتی در حقیقت بهزار سال در نتوان یافت. 
، که علی یوسف شريازی گفت حافظ: که شیخ بوالحسن جهنم ، که اسحق حافظ گفتشیخ االسالم گفت

، که ار فرار هی دهد از بندگان خویشارگانی گفت: که اللّه تعاىل معرفت خویش چیزی  ، که بندارهمدانی گفت
، تا فردا وزو بآن حساب کند اما زیادت ، آن از وی نستاند و باو بگذارد حجت رابنده با اللّه نه بآن معاملت کند

  باز گريد در زیادت در بندد.
لم یرتک  شیخ االسالم گفت: که هر که نه در زیادتست در نقصانست واین صعبست این قوم را. و بندار گفته: من

  الکل رسماً فی جنب الحق الیحصل له الکل حقیقةً و هوالحق. و انشد بندار بن الحسني:
 نوایب الدهرا دبتنی
 قد ذقت حلواً و ذقت مراً
 ما مربؤس و ال نعیم

  

 

 و انما یوعظ االریب
 کذاک عیش الفتی ضروب
 االوىل فیهما نصیب

  

  مو من طبقة الخامسة ایضاً ابوبکر الدقی شیخ الشا
شیخ االسالم گفت: که نام وی محمد بن داود الدمشقی بود و گویند که باصل دینوری بود اما بشام نشست عمر 

، که عمر وی بکشید بصد سال صحبت کرده بود وی صدو بیست بکشید. از اقران بوعلی رودباری بوده و جز ازو
٭ ایذ جنید را دیده بود و مجرد جهان بود از و باو نسبت کند. و شاگرد بوبکر زقاق مهني ٭عبداللّه جالبا شیخ بو
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٭ صحبت کرده بود سنه تسع و خمسني و ثلثمائه برفت از با بوبکر مصریمهینان مشایخ وقت با نیکوتر حال. و 
  دنیا.

شیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه باکو گفت کی غالم دقی گفت که دقی گفت: العافیة و التصوف و الیکون. و 
 لصوفی والعافیه؟ صوفی را باعافیت چکار؟ شیخ بوعبداللّه رودباری بر کنار دریا وسوسۀحصری گفت: ما ل

   آمد. طرکید و خون می ، و بادمی آمد و دست و پای میکرد طهارت می داشت
  ! آواز دادند کی: العافیه فی العلم یعنی الشریعة.! العافیهدرماند گفت: الهی

و قوال خوش «، وقت خوش بود ی به نصیبني شدیم مهمان سمیعیشیخ االسالم گفت که بوبکر دقی گفت: ک
گفت: وقت طبیب و قوال طبیب و بود و همه آرامیده بودند. سمیعی  ، و هیچ جوشی نمیو هیچ بیگانه نبود »بود

ما فینا ضد فما هذا الخمود؟ دقی گوید که گفتم: وقتنا فوق السماء. سمیعی گفت: چون میگوئی؟ گفتم: اینچ او 
، در تصوف من کجا بود؟  صوفی را جز ازیک نبود. کی من و تو، آید واند همه از من و از تست هموار میخ می

نبود مگر که جامه کردند. هیچکس  افتادند و بانگ می ، که همنان جامه می دریدند و میمد و شوریآپدید حاىل 
  دریده بود وادع اىل ربک.

، من ، بمطربات المثانی، فی ریا من تمجید، بالحان توحیدسشیخ االسالم گفت: مزامري قدس فی مقاصري ان
  ، القاذفات فی بحراالمانی.، المودیة اىل نعیم ثانیتلک المعانی

، و ، و ال سماء تظلکم و النای یجمعکم و ال لسان یصفکمتقلکم! الارض سماع اینست اجابت کن ای جوانمرد
  و ال مکان یؤیکم.ال علة تدینکم و ال عیب یعبد کم و ال زمان یلیکم 

حقیقت خود که مرا دادی بهرهٔ من چیزی بر ! ازان آلهیبزارید گفت: سالم گفت: کی دقی وقتی در بادیه شیخ اال
 ، زاری بروی فتاد کامستید کی تباه شدید گفت:دل من آشکارا کن تا جان من بیاساید. چیزی بروی بگشادند

   ، آنرا بپوشیدند.اقت ندارم! که من ط! بپوشالهی
، که آن درین جهان نکویزد هر شیخ االسالم گفت: که پنهان کردن غیب و اهل غیب از اللّه تعاىل رحمت است

، احوال و رسوم وی ، یا عقل وی طاقت آن نداردچیزی که ازان آشکارا شود یا اماکی آنکس را در وقت بربند
یقت که این دنیا سرای بهانه است و ، غیبی و حقیقی نهان به تا بسر آن شوی در سرای غیب و حقمتغري شود

  زندان تا یک راه کی مدت فراسر شود و آن نان خورده آیذ و در حقایق و غیب باز شود و اللّه المستعان.
کی دقی گوید: عالمة القرب اال نقطاع عن کل شیئی سوی اللّه. و هم وی گفت کالم اللّه اذا ، بوبکر رازی گوید

 زالت البشریة برعوناتها. قال ابونصر الطوسی سئل الدقی عن سوء ادب الفقراء معاضاء علی السرایر با شراقه ا
  اللّه فی احوالهم. قال: انحطاطهم من حقیقة العلم اىل ظاهر العلم.

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوعمر و بن نجید
السلمی بود از  نام وی اسماعیل بن نجید احمد بن یوسف بن سالم بن خالد السلمی جد شیخ با عبدالرحمن

برفته در سنه ست او خمس و ، شاگرد بوعثمان حريی و از مهینان یار وی و پسینه از یاران وی. او سوی مادر
، ابوعمرو هو الشیخ الصالح الصوفی المحدث. جنید ستني و ثلثمائه فی ربیع االول با شیخ بوعبداللّه رازی مقری

، و گوشیدن وقت و معاملۀ ، از تلبیس حالت بود کی بآن یگانه بود، و او را طریقدیده بود و از مهینان وقت بود
  نیکو در ظاهر و باطن و حدیث داشت فراوان وثقه بود.

، و سخن اند ازو شیخ االسالم گفت: کی شیخ بوالقاسم باوردی و بوالحسن بشری مرا از وی بسیار حکایت کرده
م. و هم گفت: من کرمت علیه نفسه هان علیه دینه. و ، وی گفته: رب سکوت ابلغ من کالبسیار نیکو در معاملت
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و قال: الیکون للمالمتی » االنس یغرياللّه الوحشة«هم وی گفت: رب تربیه االحسان خري من االحسان. و قال 
  ال نه الیری نفسه شیئا و یدعی به االنس باللّه اوحشة مما سواه.، دعوی

 ۱بن احمد بن ابراهیم است امام بود بزرگ از شهر جرجرایا شیخ االسالم گفت: که بوبکر مفید نام وی محمد
 یوسف حسني رازی را ،لمع است اینک لمع سراج بر آرزوی آن کرده اما در بوی آن نرسیده کتاب» را«وی 

، عمر وی دراز بود، شیخ عمو ویرا دیده بود و با بوعثمان صحبت کرده دیده بود. سنه اربع و ستني برفته از دنیا
بوبکر مفید آورده است در لمع خود این حکایت: که ، و شریف همت و مستقیم حال. این ادب بودنیکو بکشید. 

مغريه خر از را پرسیدند بدر مرگ: که چه آرزوی؟ گفت: حسرت بر غفلت. و هم بوبکر مفید گوید: که یوسف 
  شنود. ، که سخن من جز از اللّه بنمیام حسني رازی گفت: کی چنان شده

   م گفت: که باخر چنان شود که آن پري گفت یعنی حقیقتشیخ االسال
از قصر هیربه بود و لیکن به شرياز نشستی سید بود محقق اهل غیب  بوبکر قصریشیخ االسالم گفت: که شیخ 

رفتیم قومی  ، میشیخ بوعبداللّه خفیف گوید: که روزی شیخ بوبکر قصری مرا گفت: که رو تا بصحرا رویم دیدی
باختند. بوبکر بر رفت و بایشان بنشست. و دست در بازی کرد با  از نزد چیزی می ،ون بر بام بازاریافتیم از مج

و «فرود آمدیم رفت از خجلی که این چیست که کرد؟ یعنی مردمان می بیننند. آخر  ، و آب در من فرو میایشان
، ، و آن چوبها بیفگندرفت و بدریدایشان برگ ۲، بیک بار رفت و نطعباختند تنی چند دیدیم که شطرنج می»رفتیم

  گفت: کارد مرا دهید تا بخورم. ایشان شکوه داشتند. دو تن ازیشان کارد بر کشیدند. قصری 
،واین احتساب اینجا زشت باشد. ایذر چه بود؟ وی ، که آن فراخ روئی انجابرگذشتیم ومن بخصومت صعب

  نگرستم حکم بدیدم. بنظر علمی می دیدم و اکنونن، فرق بنه نگرستم بجای اورد گفت: آن وقت بنظر لدنی می
قومی دیگر پذیرد. و  ٭ گفتند: کی فالن پري قوم چیز از فالن بنه میبوعلی مصریاشیخ االسالم گفت: که فرا 

  پذیرد. ، بعني حقیقت میبپذیرد ، و آنک میپذیرد پذیرد بعلم شریعت بنه می بپذیرند. آنکه بنه می می
شنیدم گفت:  ابن خبازبمصر بود استاد سريوانی وی گوید: که از  بوبکر موازینیشیخ ، که شیخ االسالم گفت

! گفت: یا سیدی که روز عید اضحی نزدیک جمره بودم که درویشی دیدم ایستاده وبدست وی رکوه و کوزهٔ می
  الناس الیک بذبایحهم و قربانهم و لست املک االنفسی فشهق شهقة و مات.تقرب 
، بدر ٭ را بیازمایمخواستم کی بوالحسن مزین استاد سريوانی بمصر بود وی گوید کی می بوبکر مغازىلشیخ 

من بچیزی مواساکن. وی ! با سرای وی شدم و در بزدم گفتم: یا اهل الدار واسونی بشئی. ای خداوند سرای
  رو حلیهم.، یعنی آزمودن فمبوی ده که اگر او اللّه شناختی بمن نیامدی! چیزی گفت اهل را ای مومنه

، جنید دیده ، در حدیث شاگرد عبداللّه احمد حنبل بودحافظ امام بغداد بود بوبکر قطیعیشیخ االسالم گفت: 
مالک بن شبیب البغدادی جارودی گفت: که از بوبکر  بود در حدیث نام وی احمد بن جعفر بن حمدان بی

ىل من بعض شانک. ای ! اجعل هو فی شانگفت: یا من کل یوم  شنودم کی می، از جنید قطیعی شنودم که گفت
  آنکه هر روز در کاری آخر چه بود که روزی در کار من کنی. 

شیخ االسالم » کل یوم هو فی شان«مات القطیعی ببغداد فی ذی الحجه و دفن یوم عرفه سنه ستني و ثلثمائه 
، سنفرغ لکم ایها الثقالن خود راگفت: که اللّه تعاىل نا مشغول پرداخته همه روز در کارست بندگان و دوستان 

  کل یوم هو فی شان.
                                                 

  شهری است از نواهی نهروان بني واسط و بغداد  - ۱
  یعنی بساط شطرنج - ۲
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سه چیز است: طمع و منع و که درویشی  فقري گفت: بکر همدانیوب، که شیخ االسالم گفت: که حسني فقري گفت
  ، و چون ستانی جمع ناکردن.آرند رد ناکردن، و اگر چیزی بسر تو جمع. طمع به چیز ناکردن

، مرا نان پر از ده آرزو کرد و باقلی. رفتم اسرائیل می که در تیه بنی گوید: یبوبکر کفشريشیخ االسالم گفت: که 
  وقت آواز باقلی فروش شنودم در ته که آورد پیش من. در 

کفشري دیهیست بشام. گفت: و  ۱، این درعلم تصوف بیغارست.شیخ االسالم گفت: که این نه کرامت است
، درویش گفت: بعزت تون قدحی فرو گذاشتند از زر پر آب سرد. آن ، او را از آسمادرویشی در بادیه نشسته بود

، و گرنه بکراماتم آب نباید از بیم غرور. گفت: ، و مرا شربتی آب دهد، اعرابی داری که مرا سیلی زندکی نخورم
  ایمن نبود. ، یعنی کرامت ظاهر از مکرآن آب در جوف من پدید آری! که قادری

، و کرامات ابدال و زهاد ، کی حقیقت خود کرامت استنه بکرامت درست شود شیخ االسالم گفت: کی حقیقت
همه عطاها که بآن نگری. ترا بآن باز گذارند. از عطا معطی پسند و ، و از مکر و غرور خاىل نباشد. چون را بود

  از کرامت مکرم.
د کردند آن خود ر ن کرامت می، چون موی از آرد صوفیان آو گفت: که کرامت ناگاه مرد را ازین کار بريون آرد

  نیار ایذ بر ایام ایشان.
از  ابوبکر اشنانیکه شیخ ،٭ گوید: که یکی آمد از شاگردان من، که شیخ بوعبداللّه خفیفشیخ االسالم گفت

، ویرا پنهان از شیخ کرد بام بیفتاد و پای بشکست و برفت. و آنچنان بود: که نوجوانی آمده بود قواىل می
خواند بوبکر اشنانی در سماع خوش شد از بام بیفتاد و برفت شیخ  ، تا چیزی میفرا کرده بودند، بوعبداللّه

            خواندند؟ گفتند این دو بیت:  بوعبداللّه گوید که شدم آنجا گفتم او را چه می
 دنف یذوب بدائه
 ان عاش عاش منغضاً

  

 

 والموت دون بالئه
 او مات مات بدائه

  

، و ٭ چهار روز از خود غایب بودخفیف! بوعبداللّه این قوم مگرد، گرد و گفت: پس این آن کودک گسیل کرد
  خرب. بوبکر اشنانی در گور کردند و شیخ بوعبداللّه بی
، و گفت: وفای دوستی در دوستی بر فتنست. اىل ان ، مگر در آبشیخ االسالم گفت: که تشنه را آسایش در چه

  ، البیتان.مت

  ایضاً شیخ بوبکر طمستانی و من طبقة الخامسة
شاگرد شبلی بود و آن ابراهیم دباغ  ،کی شیخ بوبکر طمستانی پارسی بنشاپور بود»شیخ االسالم گفت«

داشت و  ، یگانه بحال خود و وقت خود شبلی ویرا بزرگ می، از مهینان مشایخ بود و بر بلندتر حالشريازی
، و آنجا برفته داشتند بنشاپور کرده و ویرا حرمت عظیم مینهاد محل و قدر او. با مشایخ پارس صحبت  بزرگ می

  در سنه اربعني و ثلثمائه.
  شیخ االسالم گفت: که بوبکر طمستانی گوید ما الحیوة اال فی الموت یعنی ما حیوة القلب اال فی اماتة النفس

هم طمستانی گفته: که مردی ، زنده نگردی. و شیخ االسالم گفت: که هیچ زندهٔ زنده نکنند تا خود را بنمريی بدو
ادب بود. و هم وی گفته: لیس علی بساط القرب تسخط و هم وی گفته:  در مقامی بود بر دیگری یازد ای بی

  ، از توحید ذرهٔ نبویید.اقرب الناس اىل اللّه تعاىل اسرعهم رجوعاً و هم وی گفته: کی شبلی صاحب حال بود
                                                 

  بمعنی زشت و غري مستحسن است. - ۱
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گوید نه متملکانه. کسی بوبکر طمستانی را گفت: مرا  انه سخن میشیخ االسالم گفت: کی شبلی از توحید مدعی
علیها مدار االمر والیها یرجع االمر. و هم وی گفته: ما الحقیقة اال فی موت ! فان الهمة» گفت«وصیتی بکن 

، مهینه حجابست میان تو و اللّه. و النفس. و هم وی گفته: همت مهني بريون آمدنست از نفس از بهر آنک نفس
، که بدو از نفس وخود بتوان از نفس خود بنفس خود هم وی گفت: که ممکن نشود بريون آمدن از نفس و رسنت

  رست و بصحت ارادت او را.

  و من طبقة الخامسة ایضاً عبداللّه الرازی
با  ،، باصل ازری بود بنشاپور بزرگ شده بودعبداللّه بن محمد بن عبدالرحمن الرازی الشعرانی. کنیه ابو محمد

٭ و محمد ابن افضل البلخی رویم و سمنون و بوعلی گوزگانی و محمد جنید صحبت کرده بود و با عثمان
عالم بوده بعلوم  ، او را ریاضت شگفت.از مهینان نشاپور بود در وقت خود ،٭ و جز از ایشان از مشایخ قومحامد

برفت. وی گفت: عارف اللّه نرپستد بر  دنیا، در سنه و خمسني و ثلمائه از ایر طایفه و حدیث داشت و ثقفه بود
وی گفته: کی معرفت حجب بدرد میان بنده واللّه. و » که وی کار کننده بود بر موافقت خالق«موافقت خلق 

، گفت: که دنیا آنست: که محجوب کند ترا ازو. و هم وی کفته: کی شکوی و تنگی دل از اندکی معرفت زاید
  هات یا قلیل المعرفة.

، استاد شیخ ، نام وی علی بن محمد السريوانی بودسريوانی مهني شیخ بوالحسنسالم گفت: کی شیخ اال
بوسعد مالینی ٭ خواص بوده. شیخ ابوالحسني سريوانی کهني ایذ از سريوان مغرب بوده خادم و شاگرد ابراهیم

گوید: کل من لم یکن ٭ تسرتی» عبداللّه«که بوالحسن سريوانی گوید: که سهل »: اربعني مشایخ«آورده در 
  لحرکته و سکونه اماماً یقتدی به فی ظاهره ثم یرجع اىل باطنه قطع به.

سريوانی مهني گفت: الرضا فوق الموافقه مع ما یبدو مع الغیب. و قال للخواص اوصنی فقال ىل الزم الفقراء فان 
نام وی علی بن عثمان  قرافیبوالحسن ، شیخ االسالم گفت: که شیخ الخري فهیم. و سید بوده بدمیاط نشستی

٭ مصریست شاگرد بوالخري تیناتی بدمیاط بوده، گویند که ، و قرافه دیهیست از مصربن نصر بن عمرو القرافی بوده
و بیست و اند  ٭ صدو ده سال عمر وی بود و توفی سنه ثمانني و ثلثمائه. و بوالخري صدو بوالحسن صایغ دینوری

  سال بزیست.
، حادالنظر بود و حاضر نظري در زمان خویش و پس خویش : کی قرافی یکانه دنیا بود بیو شیخ االسالم گفت

، و خاص عارف بود و در خود موحد بود و ، باعام سنی بود، استاد و غیور این کار و امام ظرف غیبیالوقت
  نشان خود گم.

اند: شیخ بوالخري تیناتی و  شان جداشیخ االسالم بآخر عمر این تنی چند جدا کرده بود ازمتاخران و اختیار که ای
٭ این قرافی و حصری و علی بندار صريفی و نصرآبادی و سريوانی کهني و نهاوندی و قصاب و خرقانی و طاقی

  اند. ده تنت گفت جدا
، چون وقت نماز بود در صف اول ، دست و پای او ببستند و در آب انداختندوقتی قرافی در کشتی احتساب کرد

  تر نشده بود. ، جامه وی ذرهدیدند او را
گوید آن سید. شیخ االسالم گفت: که زندهٔ او کس بنکشد. که  شیخ االسالم گفت: که این حکایت او خود باز می

او بروح دیگر زنده است. شیخ االسالم گفت: کی قرافی گوید سیدالسادات کی ترا چیزی دهند و مقامی که آن 
  ، نه بینی که خضر پنهان کرد.که پنهان داری ، کی بر تو واجب بودبخالف شریعت بود
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، و بوسلیمان سخت خلق جامه بقرآنی آمده بوسه داد بر سر قرافی بوسلیمان نیلیشیخ االسالم گفت: کی شیخ 
، بینم تو حاکمی می ، اما در میان دو ابرویبینیم بس محرتق می! ترا ، قرافی بدو نگرست گفت: با سلیمانبود

  اما حاکمی در میان پس آن ویرا حاکم کردند بمغرب پس صوفی گری. کنی دوخشت فرا سر می
، من ترا در میان گهواره کی مجردتر جهان توئی گوید می! اکنون ، ویرا گفت: بابکر٭ بقرافی شدبوبکر دقی

، و در میان دو گهواره نشسته بود. و سخن قرافی یاد ، ویرا در فرزند آمد. پس ازان صدسال زن خواستبینم می
  رکد. قرافی را در فراست عجایبهاست. یم

 ۱بود ازین طایفه از مشایخ مغرب او بود که وقتی در گزستانی بوسلیمان خواص مغربیشیخ االسالم گفت: کی 
، چوبی شد ، پای وی افگارخر بگزید خر بجست پای او در درخت گز زد ۲شد بر خری نشسته بود شاشک می

زنی. و هو من اقران ابی  بانی فصیح گفت: ده که بر دماغ خود میو بز ،روی باز پس کردبرسر خرزد. خر 
  الخريات بد مشق.

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوالقاسم النصر آبادی
، شیخ اهل اشارت و حقایق ونشان تصوف در شیخ االسالم گفت: کی نام وی ابرهیم بن محمد بن محمویه بود

،از و عالم بوده بانواع علوماصل و مولود وی بنشاپور بوده ، خراسان در وقت خویشزمان خود بنشاپور. شیخ 
، و شبلی ، و مختص بعلم حقایق و یگانۀ مشایخ در وقت خود. شاگرد ابراهیم شیبان بودحفظ سنن و علم تواریخ

٭ و جز از ایشان از ، و صحبت کرده با شبلی و با بوعلی رودباری و مرتعش و بوبکر طاهر ابهریو واسطی دیده
، تا برفت در سنه سبع و ستني و ثلثمائه فی بود مجاور ، و آنجا میعمر بمکه رفت و حج کردخ نشاپور. بآخر مشای

  ربیع االول.
گفت: مکه خود چه جای ! وی ، بطبیب، با عثمان مغربی پیش او آمد گفت: چه جای تست مکهچون در مکه شد

، و آنجا برفت در سنه اثنني و سبعني و نشاپور آمد ، بوعثمان بهبرنامد که سببی افتاد، مکه جای منست. بس تست
  ثلثمائه و هو من طبقة الخامسه ایضاً و قدمضی ذکره. و نصرآبادی بمکه برفت. 

شیخ االسالم گفت: که اسماعیل گفت پسر نصرآبادی مرا کی وی گفت. اذا بدالک شئی من بوادی الحق فال 
فعظم ما عظم اللّه عز و ، و اذا رجعت عن ذلک الحال ببالک تلتفت معها اىل جنة وال اىل نار و ال تخطر هما

جل. و هم وی گفته: سر یسلم من رعونة البشریة سر ربانی. و قال: من وافق اللّه الحق فی لحظة او خطوة فانه ال 
  یعود اىل مخالفته بحال.

٭ ابا عثمان المغربی، یقول سمعت سمعت شیخ االسالم یقول سمعت الحسني بن محمد الباشانی ابا عبداللّه
سئل ان طني علی انسان الباب ارصل الیه رزقه؟ فقال: ان کان لالجل الیه مسلک سلک الیه رزقه  :بنشاپور یقول

  المسلک.
نام وی محمد بن عبداللّه الرازی بنشاپور بود و شیخ خراسان  شیخ بوبک رازی نحلیکی شیخ االسالم گفت: 

، ، استاد سلمی بوده و سلمی تاریخ خود بر تاریخ وی کردهلقی مشایخ، و مرزوق از بود و سید بود مشرق را
  ٭ بوده و جز ازو شاگرد شیخ بوبکر بیکندی

                                                 
  ن درختان گز باشدگزستان جائیست که درا - ۱
  نوعی مگس ترجمه کرده. - ۲
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، ویرا بوی متهم کردند و ، در کار کودک مبتال شدشیخ االسالم گفت: که او را وقتی بود عظیم و قبول در نشاپور
، ویرا قبوىل فرا دید ، بخالف آن بودمعلوم کردند، و وقتهای وی در شورید. اخر ، و کارها خاستمهجور کردند

  امد بر بزرگان نشاپور.
، از ! این چیست که بتو بود٭ بر وی رفت گفت: ایها الشیخ، شیح بندار صريفیروزی در مسجد جامع نشسته بود

و عزیمت و ، عزم ابرهیم و صدق ویقني موسی! ار ، و اکنون تو چنني؟ گفت: ای پريکجا افتاد آن چنان کارهاء تو
، و نگاه داشت او ، و صرب احمد عربی صلوات اللّه علیهم اجمعني کسی را بود. که باد فتنه جهدعصمت عیسی

  ، و مرد در میان آن بود.، همه باد بربدنبود
شیخ االسالم گفت: کی یکی بابوبکر رازی گفت: که در سماع چه گوئی؟ گفت: بس فتنه انگیز است و طرب 

، که وقت تو چون وقت وقت! آن اند؟ گفت: دوست پدر نه مشایخ آن کرده وش از فتنه. گفت:گ ، خویشنت میآمیز
ة: ٭ گفت: ان اللّه تعاىل حجب ثلثةً بثلثایشان شود تو همنان میکن شیخ بوبکر رازی گوید: که عثمان آدمی

 یخ بوبکرشالسالم گفت: که ، و حجب عقو بته بکرامته. شیخ ا، و حجب خداعه بلطفهحجب مکره بحلمه
با من گفت: که در سنه  ٭٭ را دیده بود و عمرو وی دراز بکشیده بود شیخ عمو، جنیداز بخارا بود سید پالیزبان

وز و ج، و سفره بیاورد نان بود و ، وی مرا بنشاند، ویرا طلب کردمسبعني ببخارا شدم بزیارت شیخ بوبکر پالیزان
، وی خوردم. در میان خوردن در وی نگاه کردم ردم و می، دست فرا ک، و من گرسنه بودمک پیش من نهادنم
، کی شیخ بوالقاسم جنید را گفت: که گریم من از شادی می! که گریست من دست باز کشیدم. مرا گفت: بخور می

، ، ودران دیگر نبود، در یکی ازین سخنان بود، که در کوئی دو حجره بودزود بود که این سخنان چنان شود
، که تا از ، کی ازین سخنان شنود، درین حجره آید، اگر نه بیند که از آن حجره بريون آیدراء بودآنکس که دران س

  هنوز کارکاه  آید بطلب این کار هراة به بخارا کس می

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوالحسن الحصری
، نشست شیخ عراق بود شیخ االسالم گفت: کی نام وی علی بن ابراهیم البصری است باصل از بصره بود ببغداد

، و ، از وی وزبان نیکوترتر از مشایخ تمام حال !ام و بدان جا بزرگ شده. شیخ سلمی گوید: که کس ندیده
، و کس چنو نگوید پس ازو از ، وبعلم توحید مخصوص بودتر از و لسان الوقت و یگانۀ مشایخ در طریقت سخن

  مشایخ در توحید و تفرید. حنبلی مذهب بود.
، سخن اند شنوان بسیار بوده٭ بود شبلی را جز ازو شاگرد نبود. سخن السالم گفت: که شاگرد شبلیشیخ ا
این حدیث جداست یعنی مرياث وی بربده. و حصری را استاد جز از شبلی نبوده و در کار اند از وی. اما  شنوده

٭ همتای حصری و بوعبداللّه خفیف، ویرا گفتی: انت دیوانه مثلی بینی و بینک تألف ازىل. و وی دور فرا بوده
در سنه احدی و سبعني نعی الینافی «اند از دنیا  و در همان سال برفته »و در همان ایام بودند«یکدیگراند 

  تر بود. ، و حصری با باطنتر بود اما ابن خفیف با آلت» الحجه و هو شیخ العراق فی وقته ذی
استادان منست واشما ربانی بود که سرکار فرا داند داد  شیخ االسالم گفت: که حصری شیخ عراق بود. و از

  حصری ازانست. ببغداد برفته روز آدینه در ماه ذیالحجه سنه احدی و سبعني و ثلثمائه. 
وی گفت: الصوفی الینز عج انزعاجه و الیقر فی داره و هم گفت: الصوفی وجده وجوده وصفاته حجابه. 

علیک باول االمر االنفراد ثم یزولون الشیوخ فی المعارف ثم یقفهون  حصری را گفتند: ما را وصیتی کن گفت:
  علی التفرید با سقط الحدثان.
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، و ، کی شیخ حصری گفت: الرجال اربع مدعی مکشوف، وی گویدشیخ بوالحسن بوالمعتمر رقی سید بوده
  ه.، و واحد فنی بوجد، و متحقق قدا کتفی بحقیقتهمتفرق تا رة له و تارة علیه

، و هر که رنجانید حصری را کی استاد مرا می ،نه نیکم بوالحسني سمعوناالسالم گفت: کی من با شیخ 
ا نیست نیکو وی از مشایخ بغداد بوده او را زب«استادترا رنجه داد و تو ازو رنجه نشوی سگ از توبه به بود 

  »انني و ثلثمائه.هو لسان الوقت مات سنه ست اوسبع و ثم، ویرا باستاد مفتون کند. و درین علم
شیخ االسالم گفت: کی ابن سمعون صاحب کالم بوده و حصری صاحب درد بود نام وی محمد بن احمد بن 

، هر خاموشی که از ، ببغداد بوده مذکر بود وی گفت: که هر سخنی که از ذکر خالیست لغو استسمعون بود
  فکرت خالیست سهو است و هر نظر که از عربت خالیست لهو است. 

االسالم گفت: که از مشایخ گاز یارگاه ، باری عطش ارادت نیست. شیخ بن سمعون گفته: ارسوز وحدت نیستا
رفتند بزیارت  خباز مردی بزرگ بود قومی از شاگردان وی به حج می شیخ بونصردو تن قدیم تراند یکی 

اری برآورد حصری ازیشان ت ، کی چیزی بر خوانید ار دانید یکیحصری شدند حصری از یشان در خواست
، باز امسال شما را بار نیست باز گردید و گفت: نه شما شاگرد بونصر خباز اید، گفت: بیقرار گشت در سماع

، هیچ بعرفات نرسید. و که بازگشت بسالمت ماند و هر که برفت بسموم بسوخختگردید بنزدیک او شوید. هر 
در مسجد جامع ما نشیند. شیخ االسالم گفت: کی  ،دآزن بو بوالحسن سوهاندیگر از مشایخ گاز یارگاه شیخ 

روزه ! آن گفتید خداوندا زاریدیدو می شاگرد وی فرا من گفت:که پري پسني شب رمضان سجدهٔ کردید تا صبح می
ام آن همه ترا مرا خود رایگان بیامرز و فرا  ، به توبه، و حج و نماز که کردم و آن قرآن که خواندمکه داشتم ترا

  پذیر.
گوید: که نشسته بودم  ، که شیخ بوالحسني بوالمعتمر میگوید احمد حرانی، کی شیخ یخ االسالم گفتش

جهم رقی حاضر بود ویرا گفت:  !باحصری مردی ویرا گفت: مرا وصیتی کن. گفت: افرد همتک همت یگانه گن
  چنانک بمن بنمودند بروی بنمودم.

، همه را بريون آیید را گفت:» مردمان«ابۀ شد بريون آمد او اید کی در گرم جهم رقیشیخ االسالم گفت: که 
، سر در ، گرمابه در وقت فرود آمد. و هو او اید کی یکی بتکلف پیش او رقص کرد وی برخاستبريون خواند

من  جهم رقی، زد تا از هوش بربد آنکس را ، و او را برداشت و از دیوار بدیوار دیگر میمیان دو پای وی کرد
  الفتیان والمشایخ و کان من فقراء الصادقني و کان مستهرتاً بالسماع و الهاً فیه و مات بني المسجدین.  المتأخرین

شبانه روز در مکه مجاور بود بر یک ناهاری و کی  او اید کی سی شیخ احمد حرانیشیخ السالم گفت: کی 
، که ام بگفت که من حصری ندیده، بر از مرا برخاست ناهار بود شیخ االسالم گفت کی عمو حصری ندیده بود

سال بمکه در سنه احدی و سبعني بمکه شدم گفتم: چون بازگردم بزیارت حصری شوم و بوعبداللّه خفیف. آن 
  » برفت و دولت هر دو همان سال «ابن خفیف بشرياز ! و خرب رسید: کی حصری ببغداد برفت

و بوعبداللّه رودباری و ابن خفیف مشایخ  صریبه ارمی بوده در ایام ح بوالحسني ارموی: کی شیخ االسالم
  ، گوروی به ارمیست.وقت بودند و بوالحسني ارموی سید بوده ازین طایف

ت؟ گفت: آنچ ازان بیامدی باز به آن نگردی. گفتند: سشیخ االسالم گفت: که از بوالحسني پرسیدند کی وفا چی 
  ه باز آمدی این خود عامست آن خاص چیست؟ گفت: آنک بدانی که زبهر چ
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  و من طبقة الخامسة ایضاً بآخره شیخ ابوبکر فراء
، از اجلۀ مشایخ نشاپور ، نام وی محمد بن احمد بن حمدون الفراءکه وی به نشاپور بود» گفت«شیخ االسالم 

بود و بافراست عظیم بود. شیخ عمو ویرا دیده بود و گفت: ارمن بوبکر فرأ ندید می من صوفی نبود می و 
٭ و جز ازیشان از رده بود با بوعلی ثقفی و عبداللّه منازل و بوبکر شبلی وبوبکر طاهر ابهری و مرتعشصحبت ک

  »پوست کراه بود.«، در سنه سبعني و ثلثمائه برفته از دنیا مشایخ بود در طریقت نیکو ، وی یگانۀمشایخ وقت
، و تو ، که با پدر و مادرشوه او گوید، ک، که بزیارت بوبکر مشوشیخ عمو گفت: که اصحابی مرا گفت بنشاپور

در مسجد او را نیافتم کنم نیاید که باز گردم ویرا نیابم. شدم  ، لختی پیچیدم آخر گفتم: چیست که من میبازگردی
شوروی درو پاره پوستني در دست. سالم کردم. گفت: و ، ویرا دیدم که از مسجد درامد. چون چون ساعتی برآمد

ی؟ گفتم: از هراة گفت: کجا مريوی؟ گفتم بسوی قبله. گفت: پدر داری؟ گفتم: دارم گفت: علیک السالم از کجائ
فرا بیت شدن. شدم ، ، تا مراجزم کردند، ایشان چندان بگفتندبازگرد. باز بر پدر شوا گفتم: چنني کنم با یاران شدم

نقصت العهد؟ عهد  کی بروم. مراتب بگرفت تب عظیم. روز دیگر رفتم بنزدیک شیخ بوبکر. مرا گفت:
بکردم. وی گفت: من لم یوثر اللّه علی کل شییء الیصل اىل قلبه نور المعرفة ! توبت بشکستی. گفتم: ای شیخ

  بحال.
٭ از مشایخ نشاپوراند ، با شیخ بوبکر شبهی و علی بندار صريفیاز وی پرسیدند: که ابرار کیانند؟ گفت: متقیان او

محمد بن جعفر الشبهی از جوان مردان مشایخ وقت  بوبکر شبهیضاً. امانام ، و از طبقه خامسه ایدر همه ایام
و پیش از سنه ستني و ثلثمائه برفته از دنیا. وی گفت: الفتوة حسن ٭ ، صحبت کرده با شیخ بوعثمان حريیبود

  الخلق و بذل المعروف.

  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوعبداللّه الخفیف
بن خفیف بن اسکفشار الضبی بود کنیه ابوعبدالّله  شیخ االسالم گفت: محمدبوعبداللّه خفیف شريازی است 

ویرا شیخ  بشري از بوده پیوسته و ما در وی نشاپوری بود و وی شیخ المشایخ بود در وقت خود و امام بود.
، رویم دیده و کتانی و یوسف حسني رازی و ٭ بودخواندند. شاگرد شیخ بوطالب خزرج بغدادی االسالم می

٭ و ٭ و صحبت کرده با طاهر مقدسی و بابو عمر و دمشقیوبالحسني مالکی و بوالحسني مزین و بوالحسني دراج
  بوده نور غري مخلوق گفتید. ، نوری ، و عالم بود بعلوم ظاهرو علوم حقایقاز آن و از دیدار مشایخ مرزوق بود

پاک و سريت یف است که وی را. اعتقاد ، که او را دین علم چندان تصانشیخ االسالم گفت: که هیچکس نیست
نیکو بود و شافعی مذهب بود واشاگردان دولتی و مرزوق و ایام موافق و دولتی. در سنۀ احدی و سبعني و ثلث 

  مائه برفته.
که ازو دو سخن دارم مه که کرا کند که باز گویند. یکی آنک از و پرسیدند: کی تصوف  شیخ االسالم گفت:

، ددیگر سخن آنست که ویرا گفتند: ، یافت حق در وقت غفلتاللّه فی حني الغفلةچیست؟ گفت: وجود 
، گفت: بندد؟ گفت: یتخفف من ثقل ما علیه شود و قبا می عبدالرحیم اصطرخی  چرا باسگ با نان بدشت می

  تر گردد.  میشود تا از آنک درانست دمی زند تا از بار وجود سبک
  ،ری و لذت نبودشیخ االسالم گفت: که در وجود خوا

  که در وجود صدمت بود وشکسنت. که دران حواس مرد برسد وانشد نا للمجنون او لغريه
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 ارید النسی ذکرها فکانما
  

 

 تمثل ىل لیلی بکل مکان
  

  بهانه گریزد میگریختم نرستم. ای من فدای او کش بستم. ،، تو دریا آییبهانه بجویم که ترا فراموش کنم 
که بوالحسن بشری سجزی مرا گفت که شیخ سید گفت بوعبداللّه خفیف که منی بیفگندن  شیخ االسالم گفت:

  ، و منی کردن در حقیقت شرک.زندقه است» در شریعت«
٭ گفت: که از شیخ بوعبداللّه خفیف پرسیدند: که تصوف چیست؟ شیخ االسالم گفت: که شیخ بوعبداللّه باکو

ارقة اخالق الطبیعة و اخماد صفات البشریة و مجانبة دواعی گفت تصفیة القلوب عن موافقة الربیه و مف
والنصح  »والنطق بالعلوم الحقیقة واستعمال ما هو اوىل علی السرمدیة«النفسانیة و منازلة صفات الروحانیة 

  لجمیع االمة والوفاء اللّه علی الحقیقة و اتباع الرسول فی الشریعة.
  کودکی و جوانی در مسجد بودی بشب.شیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه خفیف ب

، دل فرا نشدرده بود کی در مسجد کوفنت گرفت. خادم ممد و چراغ بآ ، باران میوی گوید: کی شبی نشسته بودم
بود وقتی دیگر این حکایت بکرد شیخ االسالم  بوالخري مالکیفرا شدم و در باز کردم. شیخ  من تنگ شد

، ، از هیبت او پر شدممد بنزدیک من بنشستآ، درمشایخ آن دیار بود بجای بوالخري مالکی شیخ حکمی گفت از
، از بیم وی نیارستم گفنت که در وصالم. لقمۀ در دهان ، من در وصال بودمبخور از ار باز کرد و طعام بران. گفت:

فت: دادم. گفت: بگوی. گفتم متی یطیب العیش مع الحق گ! سوال نهادم. در میان خوردن گفتم ایها الشیخ
  ! اذاسقط الخالف پس گفت کل کل بخور

االسالم گفت: از شیخ با حامد دوستان پرسیدند بمرو که: متی تسقط الحشیة؟ گفت: اذا قدمت الصحبة شیخ 
  سقطت الحشمة. این حکایت بوسعد مالینی آرد ازوی.

، نامه فتاده بودشیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه خفیف را هنگامی با شیخ موسی عمران جريفتی خویسه ا
، که از هر یکی هزار دنیار خواهم شی رازمان که من در شرياز هزار مرید دارم »بجريفت«فرستاده بوی یا پیغامی

، که هر که بر من دست یابد مرا تا نخواهند موسی عمران جواب باز فرستاد که من در جريفت هزار دشمن دارم
  یا من؟ صوفی توئی» ، بنگذارندو زنده«شب درنگ ندهند 

٭ بود پري شیخ بوعبداللّه طاقی» به جريفت«سید بوده  موسی عمران جريفتیشیخ االسالم گفت: که شیخ 
  وی بود و باوی صحبت داشته بود. طاقی شاگرد

االسالم گفت: که میان خواجه علی حسن کرمانی بکرمان خویسه افتیده بود با خلیل خازن وی نامه شیخ 
دارو و شربت و گوارش خوری تا چیزی یا طعام  نوشت که تو از بام تا چاشتگاه میبخواجه علی فرستاد و دران 

، خوش بتوانی خوردن یعنی از تنعم و مرا از بام تا چاشتگاه گرد بر باید گشت تا چیزی یابم که بخورم نیک
زهر هر که  ، از بس غرور وپسندیدند قبول جسنت و داشنت مشایخ زدند و نمی صوفی توئی؟ یا من؟ می طعنه می

، تا از حد خود در ، تا از حد خود در گذردو این نفس رعنا را معجب کنند ، که ایشان مایۀ تو خورندکه درانست
خر ما یخرج من قلوب آسريوانی گفت: که ، و این عقبه عظیم است این قوم را. شیخ ، اگر اللّه نگوشدگذرد

، و همه مرگ. این جاه و قبول جسنت چیزی خوش است الصدیقني حب الریاسة یعنی هرگز بريون نیاید مگر با
، والخمول راحة و اند بزرگان: الشهرة فتنة وکل یتمناها گفتهخلق آنرا جویان با چندان آفت که درانست و شغل. و 

  قل من یرضها.
در ، کی عیینه گوید امام فقهاء مکه استاد شافعی واحمد و جز ازو: که سفیان ثوری را بخواب دیدمسفینان 

گفت: الحمداللّه الذی صدقنا وعده پس بمن نگریست و گفت: الحمدللّه  پرید و می بهشت از درخت بدرخت می
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کن که تراکم شناسد و مردمان و کم پدید آئی که ! چنان الذی صدقنا وعده پس بمن نگریست و گفت: پسر عیینه
، و در سر ، بیشرت هالک گشتندمردی ، کی انگشت نمای خلق بودند یعنی به پارسائی و نیکمن گروهی بدیدم

تر  ، که قبول دارد و جاه و دنیا دارد و بنزدیک اینان اومه بود کی درویش، بنزدیک همه خلق آن مه باشدآن شدند
تر. که کار اینان  تر و بیچاره در کار دنیا ضعیفقدرتر و مهجورتر. و  و بی  جاه تر و بی تر و مفلس تر و بیکس و غریب

لمست. مایۀ این قوم او ایذ و وطن او غربت ایذ و نیاز وافالس دکان او ایذ. و نیستی اینان هستی بضد همه عا
  اینان ایذ. 

، و یک ، سید مالمتی به نسارفت بزیارت یا بکاریاز نشاپور پري بوده از صوفیان مريهشیخ االسالم گفت: که 
بود و شغل دل فزود  دید آمد. ووی ازان رنج میخادم باز و و آنجا ویرا قبول بخاست عظیم و مریدان بسیار پ

پرسید از خادم که » و یاوی فرا رفت استادند«، خلق عظیم با وی بريون آمدند ، چون بازگشتخواست که برود
، وی رسید فرا باال و ، چیزی نگفت تا بباالء آمد بسر راهآیند. او صرب کرد ایشان کیاند؟ گفت: بخدمت تو می

، فاند تا همه جامهاء ایشان پلید گشت و آن خود ی شلوار بازکرد و بول کردن آغاز کرد و می، وبادمی جست بزور
منکر از وی بازگشتند. و وی یک مرید داشت که باوی ! همه آن قوم گفتند: احسنت اینت شیخ اینت معاملت

ارادت تازه و نظرهاء  ، که این چه بود که وی کرد؟ قوم مریدان راىفت دل پرانکار ، پس وی میبريون آمده بود
وی رفت همچنان با مرقع و رفت تا آب آمد  آنید تربک و خدمت را نگر که او چه کرد؟ مريه می نیکو باوی می
، خادم را گفت: نگر کی انکار ایستاد و روی باز کرد، و بريون و فرا رفت ، و خویشنت بشستجامه دران آب

، ، باین مقدار بوىل از خود باز توان کرد و آن بآب پاک گشت، که آفتی بدان عظیمی و فتنه و شغلی بزرگنکنی
، و شغل دل ، و از مایۀ مردم خورند، رعنا و معجب کنندمردم ، جز از انکچرا مؤنت آن باید کشید؟ چه بکار آیند

  ند. ، همه منکر کرد، یا کاری نه بر مراد ایشان، چون عیب اندک پدید آیدآن قبول پیش از عیب باشدافزایند. و 
. اگر در ، آن برو واجب شدشیخ االسالم گفت: که دانی که او آن چرا کرد؟ از شادی آن که ازیشان آمده بود

  خشم شدی ازیشان اگر ایشان کافر بودندی اللّه ایشان را همه زاهدی دادی. 
ة و الذلة اىل ان ت له اوصنی و قال: علیک بالقل، اخی ابا اسحق فقلقال علی بن المولد: رایت فیما یری النایم

، شیخ االسالم ، و هر درخت ببار خویشتلقاء ربک. و گفت: چکار است درزی را باترب هر کس را کار خویش
، که آدمی انکار آرد ،گفت: که قبول پس آن باشد کی عیب تو بداند. آن نه قبول بود که عیب اندک پیدا شود

، برسد که فریشتگان ، که چون نقص پدید آیدستیعیبی و را  دادی بپا کی و بیقبول محل عیب است. نگر 
باید چید  باید کرد و خدمت و شیخ بر می ، و آدمی معیوبست و ظلوم: و همه عمر مراعات میاند و مقدس معصوم

، پس تو مرید اوای، نه او مرید تو. مرید تو آن که مرید من ایذ تا وقت زکاة چیزی از مال خود بده ذل ترا دهد
، و پسند خود در ناپسند تو بذارد و خوش آمد خود درنا ، و علم خود ورجهل تو بنهد، که تو بایدکندبود که او آن 

، و قبول از اصل دارد نه از فرع. از باطن و مایۀ تو گم آرد و صواب خود در ناصواب تو صواب انگارد خوش
، و آنجا ، که آن بابی دیگر استامعیب تو بگذارد. مگر در شرک وانخر، نه بفعل و معاملت تو. و سری بتو نگرد
تو باید که بروی ، ، و طریقت که مرد برانجا بگذرد بعمدا یا بدعوی اباحت، که اصل عقید تستفرا صحبت نربد

، تا آنگاه کی وی بر راه آید ار خود آید هینجا فرا باوی یک قدم فرا ننآ، و از براه عقیدهٔ راست و استقامت نیکو
، مگر که خطائی بود یا تلبیس یا جرم یا ندامتو اضطرار. که خلق مضطر و مقهور و ویرا فرو گذاری موقوف

، و ازو فرا ، و مراد او دران او داندراند هر چه خواهد برانک خواهد ، و قضاء حق تعاىل میمجبورند زیر حکم
بضرورت. واللّه  ، مگر حکم شرع در پای آید که فرا قدم فرا نتوان نهادخلق او نگری تا خصومت بریده گردد

المستعان و علیه التکالن و نسئه اللّه العافیه والسالمة فی القلب و هو مقلب القلوب و االبصار و نعوذ باللّه من 
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، و علی طریق ، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک و سنة رسولکو باطنها ، ظاهرهاالفنت کلها
  و کرمک. حقیقتک واجعل من وراینا بفضلک. و رحمتک

و «مشایخ. وی داروخانۀ داشت و کار بنظام شیخ االسالم گفت: که خواجه علی حسن شیخ کرمان و پسینۀ 
و مریدان بسیار و نیکو معاملت و وی دعوی مریدی شیخ عمو کردی و تاوی بنه رفت از دنیا. وی » اوقاف بسیار

٭ بود البغدادی است استاد بوعبداللّه خفیفبست باز نگذاشت. شیخ االسالم گفت: که بوطالب  خزرج بن علی 
فروشد طشت در وی  ، خون میکردم و وی علت شکم داشت شیخ بوعبداللّه گوید: که من خدمت وی می

! هني ، گفت شريازیشنودم دیگر باره آواز داد بنمی! من ، وی آواز داد: که شريازی، وقتی غایب بودمنهادم می
، که تو آن لعنک اللّه چون ی دادم علی دیلم پرسید از ابوعبداللّه خفیفبشتافتم و طشت بو! من لعنک اللّه

  بشنیدی از روی؟ گفت: چون رحمک اللّه.
، و لعنک اللّه ، که ذل استاد و پري نکشیده باشد وقفای وی نخورده باشدشیخ االسالم گفت: فالح نباشد مرید را

باشد زعري ال  درست ، خودو ناکامی زنده نکرده باشدبرحمک اللّه برنداشته ویرا بدرد استاد نشنیده باشد و 
  استاد و پري. پدر چنان سندره و الیفلح نبود کی بی ، که مرد بیباید البد ، که استاد و پري در مییفلح

، ویرا آن جا ، از بغداد برخاست بصباهان آمدافتاده بود دردلشیخ االسالم گفت: که بوطالب خزرج را مصیبتی 
، و رنجید برخاست به شرياز آمد آمد وی از آن می ٭ شیخ صباهان از آن غريت میسهل صبهانی ، علیقبول بود

خواست ویرا رباط سیاه کردند و پالس سیاه در پوشید. شیخ االسالم گفت: که جوانمرد مردست که ویرا رسد یا 
، کی حسرت هم از وید، کی مصیبت را افرا سازد گریز دارد و تاسف و حسرت تدارک جاز وی چیزی فایت گردد

نماید و گریز نهان  ، نه آنک اهل مصیبت باشد و فوت باز و دعوی میبابست. و گر یافتۀ دارد طرب گريد و بنازد
  مغرور گردد. دارد تا بنما می می

که شريازی آن چه بود؟ راست بوایست گفت. » گفت«مد شیخ بوعبداللّه خفیف را آگفت شبی آواز طرکست 
کنون بنوزده آوردم در خورد خود. تا  ، هر روز با کم میرم که شبانه روز باقلی خشک خورمگفت: من ورد دا

  روز. ام شبانه باقلی آورده
بوعبداللّه خفیف را ریاضت است بسیار و دشوار از آنک او کرد به نوجوانی و مریدی از عجایبها. شیخ بوطالب 

، و با یاران در مهمانی بودم مرا افتاد ازان افتادکه شبیکه اینک  »غنیمت شماریعنی: «دار ! بناز گفت: شريازی
بس که بر من پیچیدند لقمۀ بریان در ! از خویشنت بخور ای مرد بیمن عهد کرده بودم که بریانی نخورم. گفتند 

دهان نهادم فاذا انا احسست بایمانی قد خرج. گفت هر نکوئی که داشتم از من بیفتاد و بريون آمد بدیدن که 
  .ب امد از قیمت وی بودهعتا

شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: که ایمان او معاینه بودید و ایمان تو شهادتست و آن عارف مشاهدت. یعنی  
آزادی کند از قومی گوید: رجال صدقوا ماعاهدوا اللّه علیه آلیه  که ویرا پوشش و استتار افتاد واللّه تعاىل می

گوید:  فما رعوها حق رعایتها اآلیه و ماوجدنا الکثر هم من عهد و می د عز ذکره: گوی برینان ثنا نه زیشان که می
  واوفوا بعهدی اوف بعهدکم اوفوا بالعقود اآلیه.

رضی اللّه عنه: کی بریان حرام بود؟ نه! اما وفا واجب بود. انگور و نان در بهشت حرام » گفت«شیخ االسالم 
، و رهبانیة ابتدعواها ما کتبناها ، وفا واجب بود، که مهر واقع بودود، رشک طاهر بمهر غالب بود! که بود؟ نه
  ، اىل قوله رعوها حق رعایتها.علیهم

، اللّه تعاىل زشتی شیخ االسالم گفت: کی در خربست: که کسی وردی دارد یا کاری از بهر اللّه را و بگذارد
  وفا خواهند. ! میجوانمردبرونهد نعوذ باللّه. ای 
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خفیف گفت: هیچ چیز نیست با گزندتر مرید را از مسامحۀ نفس در رخصت جسنت و قبول تاویالت . بوعبداللّه 
  و هم ابن خفیف گفت: االنبساط سقوط االحتشام عندالسوال.

  ومن طبقة الخامسة ایضاً ابو عبداللّه تروغبدی
، بت کرده از طبقه مشایخ٭ صح، با بوعثمان حريیمشایخ طوس بود نام او محمد بن محمد بن الحسني از اجلۀ

  ویرا کرامات ظاهر بود ومجدد بود و بلند حال و بزرگ همت. پس از سنه خمسني و ثلثمائه برفته از دنیا.
وی گفت: من ضاع امراللّه فی ، فانه الوسیلة الیه غريه. هم او گفت: طوبی لمن لم یکن له وسیلة اىل اللّه سواه

د: که صوفی که بود و زاهد که؟ گفت: الصوفی بر والزاهد بنفسه. هم وی صغره اذله اللّه فی کربه. ازو پرسیدن
، و بآن مقدار کی معرفت داده بود بالها بروی نهد گفت: که اللّه تعاىل بندهٔ خود را از معرفت خودچیزی دهد

   .تا آن معرفت او را عون بود برداشت آن بال

  و من طبقة الخامسة ایضاً بوعبداللّه رودباری
، صور و صیدا بر کنار دریاست و که نام وی احمد بن عطا شیخ شام بود به صور نشست»: گفت«سالم شیخ اال

، اکنون در دریاست. خواهر زاه بوعلی رودباری ایذ سید بوده صوفی قرای مادر وی فاطمه گور روی به صور بود
ه بععلم قرآن و علم شرایع و علم خواهر شیخ بوعلی رودباری پسر را گفتید: هذا قراء خاله کان صوفی. عالم بود

، و معظم بوده فقرا را و ، و شمایل که وی بآن مختص استحقیقت و حدیث داشت. ویرا اخالق بوده نیکو
الحجه سنه تسع و  ، به صور مرده در ماه ذی، ورفق کردن با ایشانا آداب نیکو و دوستی درویشان، و بصاین بوده

  .ست، ویرا کتاب آداب اتسعني و ثلثمائه
٭ و ٭ و شیخ بوالقسم بوسلمۀ باوردیام که ویرا دیده شیخ بوعبداللّه باکو شیخ االسالم گفت: که من دو تن دیده

، گفت: جل اللّه شرت باوی بزبان گفت: که بوعبداللّه رودباری او ایذ که شرتوی در بادیه دشت بریگ فروشد
  فصیح گفت: جل اللّه.

اکو گفت: که بوعبداللّه الرودباری گفت: التصوف ترک التکلف و استعمل شیخ االسالم گفت: کی بوعبداللّه ب
گفت که شیخ بوعبداللّه  »خطیب«التظرف و حذف التشرف. شیخ االسالم گفت: کی بوالقاسم بوسلمۀ باروردی 

  ال.فاذا اجتمعا فناهیک به نب» و درویشی کرب از مردم بربد«رودباری گفت: کی حدیث نوشنت جهل از مردم بربد 
خورم با شیخ بوعبداللّه رودباری باقلۀ برگرفتم پسندیده  شیخ االسالم گفت: که بوسعید مقری گوید: که باقلۀ می

  نهی که بخور.  ، در راه درویشی می، خود را بنه پسندیدینامد با جای نهادم شیخ مرا گفت با جای منه
گویم که در کاسه هم انصاف  من می«ت شیخ االسالم گفت محمد شگرفت گفت: در کلوخ خالهم انصاف اس

  ».است که خورد تراوی و ایثار بروائی و رحمت نرهی و انصاف دهی در همه چیز
، به نیک، نام وی احمد بن ابراهیم بن با شیخ االسالم گفت: کی شیخ بوعبداللّه با نیک به ارغان پارس بوده

، عمرو صد و اند ٭ و شبلی دیدهگرد بندار ارغانی، شا، نام وی احمد بن ابراهیم بن با نیکارغان پارس بوده
، آب از دهن وی ، که دندان نداشتکردند پاک می سال بود. چون سخن گفتی دو تن بودندی بر دو دست وی

  بريون فتادی.
٭ به اردن پري من ایذ شیخ بوعبداللّه با نیک دیده بود و بوعمرو اکاف بونصر قبانیکه  االسالم گفت:شیخ 

که شیخ بوعبداللّه با نیک کگفت  ام وی گفت مرا ، من بروی حدیث خواندهیده بود و حدیث داشتووی جنید د
  ، که غیبت حرامست.که شبلی گفت روزی بر منرب: که حق جنید گفت
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بگوی. گفت: اینان از حق ! سخن ، ویرا گفتند: ای سید قوم٭ بمصر آمدشیخ االسالم گفت: که بوسعید خراز
المتأخرین بوعبداللّه دونی به دون بوده وی شور داشت. شیخ غایبان غیب است. من  ، ذکر حق باغایب اند

االسالم گفت: که خرقانی فرامن گفت: که شاگردی ازان بوعبداللّه دونی مرا گفت کی شیخ مامست بزیست و 
  مست بمرد.

شبلی بودید که مست  شیخ االسالم گفت: که آن شاگردوی راست گفت. خرقانی گفت: که من گفتم ویرا که بوبکر
  گفت.  کرد و مرا شکر می ، که شیلی دیدم در هوا پیش خویش رقص میبزیست و مست بمرد

شیخ االسالم گفت: که از بوعبداللّه دونی پرسیدند: که فقر چیست؟ گفت: اسم واقع فاذا تم فهو اللّه. نامیست 
  تمام شود او باشد. چونکی بیفتاده کی 

، ، چون با آیت زکوة یا صدقه رسیدیی قرآن فراوان خواندی و سماع آن دوست بودشیخ االسالم گفت: که دون
  ، بنه و باز گرد تا هر که فرا رسد برگريد.چیزی از خود بريون کردی. یکی گفتی: که بدر بريون برو، یا خوش شدی

کسی را چیزی  است که ، بآن باز نشسنت رعونتشیخ االسالم گفت: که ازان چیزی بريون آمدن جوانمردی است
، فامنن او امسک بغري حساب شیخ شوی خواه یافنت ور بخشیدن است ، تو ازان میدهی که اکنون بمدة زکوة دار

االسالم گفت: کی بوعبداللّه موىل در هراة بود سید در ایام پري زاهد روز در خانه مسجد جامع پري بوسعدنیامده 
، باید ، وار علم کفج و کدو میوحید صرف باید آنک بگفتم، لختی بگفت. گفت ار علم ت، وی در سخن آمدبود

  فردا بوسعد آید شما را بگوید.
دهد  گوید می به اندامرت میگویند. یکی  ، همه گویندگان یک سخن میشیخ االسالم گفت: که از اول این کار فرا

آمدند  ان بسروی دی میکودک گفت: آویزد. آن چیست آنک بوعبداللّه موىل می گوید می اندامرت می و یکی بی
گوی. شیخ االسالم گفت: ادم زهر  خود موىل می! بوعبداللّه گفت: ای دوست! وی گفتند: بوعبداللّه موىل می

و بس دیگر روی فاپس برین زیادت آرد کس. همه عالم را این ، و اهر که در آمیزد شرک کند. یکی است بتوحید
   سخن در زبانست و این جوانمردان را در دیده.

شد که  شیخ االسالم گفت: که بوعبداللّه موىل این کار در یک سخن آورده و آن آنید که وقتی گرسنه بود ویرا آرزو
بخفت در مسجد جامع. برکران شرف که کرسی خواجه ، در آن گشنامار مرا دو نان گرم بود و دو شاب که بخورم

، و دست در ، ویرا دید خفته در سجادهفرا گذشتمریدی ازان وی بآنجا ». پارهٔ فراتر بسوی جنوب«یحیی است 
، و ، و بران پارهٔ دو شاببازار رفت و دو نان تازه گرم بستد، با خود گفت: وی گرسنه بودن. در زیر سرکرده

، گفت: بکرد، که ارزو بود. روی بیاورد. در زیر سجادهٔ وی نهاد. بوی نان گرم فراوی رسید بیدار گشت آنرا دید
  .سازد بب وجهد میس ، کارک دوستان خود بیباید بدانی ساخت یعنی که ار عنایت بود کت! کار الهی

، یعنی که به جهد ما و طلب این کارک ما با تو فرا چیزی شود، که شیخ االسالم گفت: کی هیچ چیز دو نشود بتو
  ».باکسی«، و فرا هیچیز نرسیم. مگر که خود ویرا عنایتی باشد ما هیچ چیزی نیاید

  طبقة الخامسة ایضاً ابوعبداللّه المقریو من 
، محمد و جعفر ابنا احمد بن محمد المقری و بوعبداللّه صحبت کرده بود با یوسف حسني و اخوه ابوالقاسم
تر  ٭ ووی از فتی مشایخ بود و سخیو مظفر کرمان شاهی و رویم و حریری وابن عطاخراز رازی  رازی وعبداللّه

اما بوالقاسم از اجلۀ  ، در سنه ست و ستني و ثلثمائه برفته از دنیا. وند همت و ورعتر و بل ، و نیکو خلقایشان
سلمی ، و طریقت نیکو و عاىل حال و شریف همت. شیخ در وقت خود »مشایخ«، یگانه مشایخ خراسان بود
٭ و جریری ، و نشست وی صحبت کرده بود بابوالعباس عطاام از مشایخ در سمت و وقار او گوید: که کسی ندیده
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٭ و در سنه ثمان و سبعني و ثلثمائه برفته از دنیا به نشاپور و و ابن سعدان و بوبکر ممشاذ و بوعلی رودباری
  حدیث داشت.

مقری شنودم که گفت: الفقري الصادق الذی یملک کل شییء و ال  گوید: کی از بوعبداللّه منصور صابونیبا 
سم مقری رازی شنودم که گفت: الفتوة رویة فضل الناس بنقصانک. یملکه شیء و سلمی گوید: که از شیخ بوالقا

، و هم وی گفت: التصوف استقامة ، ما لم یکن خالفاً للعلموهم وی گفت: الحریة موافقة االخوان فیماهم فیه
مقری گفت برادر بوالقاسم: من تعزر عن خدمة  االحوال مع الحق. و بوعلی صفار رازی گوید: کی بوعبداللّه

نه اورثه اللّه ذالال انفکاک له منه ابداً هر که او خدمت از یاران و برادران خویش دریغ دارد او را اذىل اخوا
دهند که هرگز از آن برنهد بوالفرج ورثانی گوید: که بوعبداللّه مقری گفت: ما اقبل احد منی حدیثاً اال رأیت له 

  منة علی ال یمکنی الفیام بواجبها ابداً.

  خامسة ایضاً بومحمد راسبیو من طبقة ال
٭ عطا و جریری ، صحبت کرده بابوالعباس.نام وی عبداللّه بن محمد الراسبی بغدادیست از اجلۀ مشایخ ایشان

  ، پس با بغداد آمد و آن جا برفته از دنیا در سنۀ سبع و ستني و ثلثمائه.بشام
تقوی نزع عنه حب الدنیا و حب الشهوات و سمعت ابا محمد الراسبی یقول: القلب اذا امتحن بال :قال السلمی

، بنزدیک وی ذکر محبت اوقف علی المغیبات. و علی سعید ثقری گوید: که نزدیک بو محمد راسبی بودم
، و اذاکتمت قتل المحب کیدا و انشدناه علی اثر حبرفت وی گفت: المحبة اذا ظهرت افتضح فیها الم می

  ذلک:
 ولقد افارقه باظهار الهوی

 کتم الهوی کشف اظهارهو لربما
 عن الحبیب لدی الحبیب بالغة
     کم قد راینا قاهراً سلطانه

 

 عمداً لیسرت سره اعالنه
 و لربما فضح الهوی کتمانه
 و لربما قتل البیغ لسانه
 للناس کل محبه سلطانه

  

لک فی و قال ابومحمد: اعظم حجاب بینک و بني الحق اشتغالک بتدبري نفسک او اعتمادک علی عاجز مث
اسبابک. و هم وی گفت: الهموم عقوبات الذنوب. و قال: ال یکون الصوفی صوفیاً حتی ال تقله ارض و ال تظله 

  سماء و الیکون له قبول عندالخلق و یکون مرجعه فی کل االحوال اىل الحق.

  و من طبقة الخامسة ایضاً بوعبداللّه دینوری
و بلند همت و ناصح در علوم این  مشایخ بوده و حال نیکو نام وی محمد بن عبدالخالق الدینوری از اجلۀ

، طایفه باز انک بود از صحة فقر و التزام آداب آن. و دوستی اهل آن. و دوستی اهل آن. بوادی القری بود سالها
  پس به دینور آمد و آن جا برفت واللّه اعلم.

ویرا چیزی » و شدند«مسجد رفت گرسنه شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه: که بآخر عمر به وادی قری در 
، ویرا کفن کردند و دفن کردند. روز روز آمدند، آن شب از گشنامار بمرد. دیگر خوردنی ندادند و مهمان نداشتند

، و در آن نوشته کی دوستی ازان ما سدیگر در مسجد آمدند. کفرنا یددند در محراب نهاده و کاغذ در میان کفن
، نخواهیم کفن شما شیخ االسالم گفت: یکی ، گشنامار بکشتیدن نداشتید و طعام ندادیدمهمابر شما آمد. ویرا 

گویند در قرآن: فقل سالم علیکم. او ایذ  گفت: که عبداللّه دینوری گوید: که اللّه خود بر فقرا. می سالم کند می
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آمد گفت: نفس خود ، تا بکاله دوخت کرد و می جست مرقع باز می که در کشتی بماند ساىل که باد نمی
  ، پیش از انک مرا مشغول کند.مشغول کنم می

، فما زینوا الظواهر اال علیهم قال ابو عبداللّه الدینوری لبعض اصحابه: ال تعجبک التزین من هذه اللبسة الظاهرة
  ان خربوا البواطن. 

ش جامه جز ازینست. و شیخ االسالم گفت کی من اصحاب خود را عمارت باطن آموختم نه خوردهٔ ظاهر و آرای
معنی  گفت که خدای ازیشان خشنود میاد. که این کار ما فرا کردند وا کردند این کار بما جشمحه وجد کردند و بی

، و معنی در شهرت و میان بندو سجاده وکیف بانگار و مانند آن یعنی خرسته و آرایش جامه و مرقع و سفر بی
، که این کار همه آنست و بس. و آنکسان که خداوند د اکنون پندارمعانی و صفای باطن نه تا هر که پدید آی

  اند ، که ورای آن بچیزی دیگر مشغول، و طاقت گوارشاند خود دل آن ندرند معانی و باطن نیکو و زندگانی

  سريوانی کهني الطبقة السادسة منهم شیخ ابوالحسن
شاگرد » بوده«بن داؤد است از سريوان مغرب  نام وی علی بن جعفر »، کیشیخ االسالم گفت نور اللّه قربه«

، و آن جا برفته شاگرد معاذ مصری سريوانی مهني است صاحب حواص بمصر بوده و بمکه بوده مجاور سالها
٭ دیده و جز از آن ایذ و بوبکر موازینی و جنید و شبلی و ابوالخري تیناتی و کتانی و بوعلی کاتب و بوبکر مصری

، نظري در روزگار خود شیخ حرم در وقت خود. از بقیۀ مشایخ یگانۀ بی» بمکه مجاور«ده بو ، سیداز مشایخ وقت
بود به ۱ید و معقد در تاریخ صوفیان یاد کرده شیخ سلمی ویرا گفت: کی صد و بیست و چهار سال عمر وی بکش

، و در حال سماع که هر گه موذن قامت کردی وی برخاستی و چون نماز بکردی باز مقعد شدی آخر عمر. گفتند
کردندی فخر. و سزید که الف  ، و چه کردندی که نهفخر کردند بدیدار وی شیخ عمو و عباس میهمچنان. و 

  ایشان فرض بود بدان پري.
  شیخ االسالم گفت: که از وی پرسیدند که تصوف چیست؟ 

صوفیة مع الواردات ال مع گفتک ال، و یگانه زیسنت از خلق. وی گفت: االفراد و االنفراد. یگانه داشنت همت
  االوراد. ویرا حکایات است بسیار.

، آن همه زیر قدم وی گفت: که صوفی از مقمات و احوال بر گذشته» که فتح حاجی گوید«شیخ االسالم گفت: 
گفت: که آخر ما ، که شیخ سريوانی شیخ االسالم گفت: که شیخ عمو گفت«اند  اند و همه در حال وی جمع وی

، شما را وصیت ب الصدیقني حب الریاسة. و عباس گفت: که وی گفت: استوصوا بمن یحبکمیخرج من قلو
و عمو گفت که وی گفت: گر پای دارید که به خراسان آیید بزیارت کسی کش ما  »کنم بکسی کش شما دوست می

ند و خود بین ، ومقام او می، که سريوانی گفت: که کس بود که بزرگان درومی نگرنددوست. فتح حاجی گوید
  نداند که من هیچ چیز دارم.

امام االیمة ابو اسماعیل » زین العلما«حدثنا الشیخ المام االجل السید شیخ االسالم ناصر السنة شیخ الشیوخ 
عبداللّه بن محمد االنصاری انار اللّه برهانه و وسع علیه رضوانه قال: حدثنا الشیخ ابوالحسن علی بن بشری 

، قال حدثنا الشیخ الجلیل ابوالحسن علی بن جعفر احمد بن حمزة الحداد و غري همالسجزی و ابواسماعیل 
، قال ابوعقال موىل ابن عزیز قال حدثنا موالی محمد بن عزیز یعنی االبلی قال حدثنا سالمة بن السريوانی بمکة
  نة البله.قال: اکثر اهل الجملسو هيلع هللا ىلص ، قال حدثنا عقیل عن الزهری عن انس بن مالک ان النبی روح الکندی

                                                 
  مقعد: باز نشسته و ناقابل ایستادن - ۱
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ذال بحق. و هم وی گفت: التصوف ترک الخلق و افراد  هم شیخ سريوانی گفت: من طلب عزا بباطل اورثه اللّه
  الهمة ثم قال اثر ذلک الخلق مجنة ما دخلو فی شیئی اال افسدوه.

لفقراء هم ملوک و هم وی گفته: من ترک تدبريه عاش عیشاً طیباً. ثم قال ما آفة الناس االالناس. و هم وی گفته: ا
  الدنیا و اآلخرة استعجلواه الراحة و سريوانی گفته: الفقري ابن وقته فاذا یطلع اىل وقت ثانی فقد حرج من الفقر.

اقه رسد. و دروی جامه بود افزونی که بی آن بسر شیخ سريوانی گفت: که از جنید شنیدم که گفت: که هر که باوف
وی گفت که جنید گوید: که دوستی قوم بکشت که ایشان خود دوستی  آن فاز بخیلی بوی رسیده بود. هم ،شود

نشناخت. گفتند: شیخ را که این چون بود؟ گفت: آن فایدهٔ ایشان که بنزدیک اوست ایشانرا. و هم وی گفته: 
اد حثونا علی الطلب و هو الیجیء بالطلب و هم وی گفته وقتی یاران را: اعبدواللّه باالرواح و نحن نعبد باالجس

  شتان ما بني العبادتني 
 ٭ که وی گفت: لولعب الفقري عشرین سنة ثم صدق ساعة لنجا پس شیخ سريوانی گفت:حکایت کرد از مرتعش

٭ شنیدم که گفت: که از ابوالخري تیناتی» حاشا هم من اللعب انما ارادبه قلة الیقني و هم شیخ سريوانی گفت:«
اصحاب رکوه و مرقع دیدم. پس شیخ سريوانی گفت: که آن نبود و ، بیشرت اهل آن مرا اشراف دادند بر دوزخ

  مستوجب آن نشدند مگر از اندکی یقني.
شیخ االسالم گفت که نهاوندی گفت: ککه ایشان که » احمد بن محمد بن الفضل النهاوندی شیخ ابوالعباس«

خود ست چپ ، د، اگردست چپ ایشان او را از مشغول داشتی بدست راست خوداند خداوندان همت
گاه  بربیدندی. و یوسف حني رازی گفت: که ایشان که خداوندان اسرارند اگر گوی گریبان ایشان از سرایشان آ

  ، آنرا برکنند.گردد
شیخ االسالم گفت: کی یکی ازین طایفه از همه تایب است و که بغایت شود ازان غایت تایب است. شیخ 

، و آسودند بآخروی را مهجور کردند ، و فقرا از وی در دنیا مییاالسالم گفت: که مردی بود نفط فروش نهاوند
چیزی از وی بنه ستدند پرسیدند نهاوندی را ازان گفت: او خورسند شده بود بآنک بربکة درویشان مال وی 

  فزاید مال او بر فقرا حرام شد. 

  و من طبقة السادسة ایضاً ابوبکر احمدبن محمد الطرسوسی
شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه و کرم وجهه: کی بها فی سنه اربع و سبعني و ثلثمائه المقیم بالحرم و مات 

، سالها شیخ مکه بود از شیخ بوبکر طرسوسی حرمی نام وی علی بن احمد بن محمد است بمکه بوده مجاور
٭ مالکیخواندند از عیادت وی مردی بزرگ بوده شاگرد بوالحسني  ، ویرا طاوس الحرمني میمشایخ صوفیان

بابها بود و ورع و نیکو ٭ و نسبت باو کردی. شیخی ، با ابراهیم بن شیبان کرمان شاهیبوده و صحبت کرد
  استقامت: در سنه اربع و سبعني برفته بمکه.

االسالم گفت که شیخ عباس ٭ بوده. شیخ شیخ سلمی ویرا در تاریخ نیاورده ویرا دیده و از اقران شیخ سريوانی
شیخ بوبکر حرمی گفت: که بمکه مهمان کسی بودیم آن میزبان کنیزکی داشت که چیزی بر  فقري گفت مرا که

  دانست خواند و گفت کنیزک بخواند که:
  ٭ فاقلوا واکثرواالمنی فیک معشر

پارسی آن بود: که قومی از بهر تو مرا مالمت بسیار کردند و اندک کردند. درویشی برپای خاست بانگ بکرد. و 
  فتاد.برجای مرده بی
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، او : ایوب نجار کوز پشت بود و پیش او برخواندند پارسیوقتی دیگر شیخ االسالم این حکایت کرد و گفت
بود  ، سه روز چنان می، و بیفتاد و بیهوش شدگفت: نفري از توبرخاست و رقص کرد با پشت راست. آنگاه 

  وبرفت.
، گویندهٔ ایح جائی نشسته بود در مهمانی با قومی٭ گوید: کی ابوالقاسم سشیخ االسالم گفت: که بوالفرج ورثانی

   برخواند: 
 کل بیت انت ساکنه
 وجهک المامول ججتنا
 ال اتاح اللّه ىل فرجاً

  

 

 غري محتاج اىل السرج
 یوم یذتی الناس بالحجج
 یوماً ادعو امنک بالفرج

  

  حمه اللّه.، بپاسیدند برفته بود ربوالقاسم سایح دست راست برآورد بانگی بکرد و بیفتاد
از شهر بريو رفته  ،نشاپوری گوید: کی وقتی چیزی افتاده بود مردمان را محمدعمرشیخ االسالم گفت: کی 

، درویش گفت: مرا ایذر چیزی بودند. در مسجد درویشی بود با کنجی و من بودم در مسجد. گویندهٔ درامد
  ، وی برخواند:بگوی

 الفیت بینی و بني الحب معرفة
 لدنیا و حبکمالخر جن من ا

  

 

 ال تنقضی ابداً او تنقضی االبد
 بني الجوانح لم یشعر به احد

  

  ، وی برفته بود ، چون بنگرستم، آنگه بیارامید، تا میان دونمازطپید ، و میآن درویش بیفتاد
» سخت«رفت میان بصره و کوفه است بنزدیک کوشکی رسید  شیخ االسالم گفت: که صوفی در شهر ابله می

، ، آن درویش آواز بشیند که کنیزک می کردکرد ، سماع می، پیش وی کنیزکی مغنیبران کوشک مهرتی بود ، ونیکو
  گفت:  بیت می این و

 کل یوم تتلون غري هذا بک احسن
  

 

 کل یوم تتحول غريهذا بک اجمل
  

لّه و بحیوة ، و آن بر خورد و پريک وی بود در رقص ایستاده ومی گفت: یا جاریة بالآن درویش را خوش آمد
کرد. خواجه با کنیزک گفت: چرا بنه گذری تکرار میکنی؟  تکرار میموالک ال عدت علی هذا البیت.کنیزک 

گویم. ان مرد سر فرو کرد و آن غریب را  از بهر وی می »است«خوش گشته  ،گفت: در زیر کوشک درویشی است
بیفتاد و جان بداد. آن مهمرت کوشک در  کوفت. باخر سخنی بگفت و بانگی بزد. و دید خوش گشته و پای می

دفن «، و پريان شهر خواند و بران جوان درویش نماز کردند اندیشید و حال بروی بگشت. و کنیزک آزاد کرد
، شما را گواه کنم. کی هر چهمراست از ضیاع و ، من فالن بن فالنمو پريان را گفت: مرا شناسید »کردند
و باقی هر چه در دست  »، و کوشک سبیل کردمو کنیزک آزاد کردم«رویشان ، همه سبیل ووقف کردم بر دامالک

، و روی نهاد ، ور دائی برافگند، ومرقع در پوشیداز اری بربست، و جامه بريون کرد. و داشت بداد از زر و سیم
را ندید ، تا از چشم ایشان عایب گشت و چشمها گریان پس ازان کس وینگریستند ، و مردمان میدر بادیه و رفت

  و خرب وی نشنید.
را دراج گوید: و ما رایت احسن من ذلک الیوم او کالم هذا ٭ و فوطی حکایت کنند. این بوالحسني دراجی

  معناه.
یکی در جامع قريوان مردی دیدم بصفها ٭ گوید: که به مغرب دو چیز دیدم سخت شگفت: شیخ بوعبداللّه جال

تصدقوا علی فانی کنت رجالً  !گفت: ایها الناس خواست و می یمردمان چیزی مشگافت و از  گشت و می برمی
، شاگردان بود و دو پري دیدم آنجا یکی نام جبله و نام دیگر زریق. و هر یکی را ازیشانصوفیاً فضغت. ددیگر 
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از روزها این جمله بزیارت زریق شد با یاران. مردی از اصحاب زریق چیزی بر خواند از قرآن: مریدان. روزی 
  ، ویرا دفن کردند. و جان بداد» و بانگی بکرد«ی از اصحاب جبله خوش شد و زعقۀ بزد یک

چون دیگر روز بود جبله آمد بزریق و گفت: کجا شد آن یار تو کی وی ما را قرآن خواند. ویرا خواند و گفت ویرا: 
ی بمرد. پس جبله گفت: واحد ، آن خواننده برجا، جبله بانگی بکرد بزور و نعرهٔ بزدچیزی برخوان. وی برخواند

  ، او کامالً هذا معناه.تر کرد وی ظالم ابتدا و آنکبواحد والبادی الظلم. یعنی یکی بیکی 
،زعقۀ بلند ، از هر که سخنی بشنیدی از وی٭ خدمت وی کردیگوید: که جوانی بود جنید بوعمرو علوانشیخ 

، با گفت ویرا که هرگه تو چنني کنیبلند بزدی. جنید  ، زعقۀگفت ویرا که هر که سخنی بشنیدی از ویبزدی. جنید 
دی و خویشنت فرو ش می ، وی متغیريگفت در چیزی ازین علم ازان چون جنید سخنی میمن صحبت نکنی. پس 

ر موی ازان وی قطرهٔ آب بچکیدی. شیخ االسالم گفت: که وقتی درویشی در دعوتی بود ه گرفتی چنانک از می
گشت از بسیاری ودیگران ویرا  ، و آن قوال رنجه میبسیار کرد طاقت بود شور می وی بی ،خواند قوال چیزی می

رسد. وی گفت: چنني کنم. قوال فراخواندن گرفت ی سرمیان  که بر دیگران رنج می ،گفتند: که خویشنت فروگري
وی بیکدیگر فرو  ناخنان» و فرا جنباندن«دو زانو برد و حبو زد چون سماع تمام کردند ودست فراوی کردند 

  قوم و قوال رنجه گشتند و بغایت رنج و توبه کردند.، و وی جان بداده. آن رفته بود

  و من طبقة السادسة ایضاً ابوبکر السوسی الصوفی
٭ شیخ االسالم گفت قدس اللّه روحه و عظم کرامته کی شیخ بوبکر سوسی بشام بود بشهر رمله شیخ سید عمو

، توفی بدمشق فی ذی الحجه بودند و هو ابوبکر محمد بن ابرهیم السوسی الصوفی٭ و برا دیده احمد کوفانی
  سنه ست و ثمانني و ثلثمائه.

لختی جستند و نیافتند. و شیخ «االسالم گفت: که شبی خواست کی ما را کسی باید که چیزی برخواند شیخ 
کسی باید ما را کی چیزی  ، از بس که وی بگفت کیکرد ، طلب میبوبکر حریص بود بر سماع چون مشایخ

، ار باید تا ویرا بخوانیم آنکس یابم مگر درین برزن برناییست مطرب نمی! کسی یکی گفت: ای شیخ» بخواند
چیزی خورده بود نه بجای خود. ، رفتند ویرا آوردند. وی ، روید و بخوانید، شیخ گفت بایدگفته بودبطبیب 

  بنشاندند و وی برخواند.
 ینهم نسبالقوم اخوان صدق ب

  

 

 من المودة لم یعدل به سبب
  

، آن ، چون فارغ شدند از سماعکاری بخاست از نیکوئی و خوشی قوم وقت همه خوش گشت و شیخ در شورید
گویید. همچنان سجاده در پیچید تا بجای  مطرب را زور آورد و قذف افتاد بر سجادهٔ پري. پري گفت: هیچیز می

، ر بخفتند چون وقت روز بود مطرب با هوش آمد و بجای خود آمدو بنگریستخود آید و برپاگندند و جای دیگ
، کی من کجا ام و این جا چون افتادم؟ یکی ، متحري بماندویختهآخود را در سجاده دید پیچیده و در صفۀ قندیل 

و جامه ، و ویرا بگفت از حال وی که چه بود و چون رفت؟ وی آن بريایۀ خود بشکست و توبه کرد فراز آمد
بدرید مرقع پوشید و از جمله اصحابناشد. و چون پري از دنیا برفت پري خانقاه ویرا بنشاندند از روزگار نیکو و 

ام که  ، و من پسر ویرا دیدهبود محمد طربانیشیخ االسالم گفت: که نام وی  »که ورزیده بود«معاملت نیکو 
، که آمدند محمد طربانی پري شده بود. مشایخ بوی می، جوانی بود سخت ظریف. آن بهری آمد بخانقاه شیخ عمو

 گفت: بخت ٭ میخواندی. شیخ عمو فرا احمد کوفانی و آنرا بر می ،ما را این بیت بخوان و آن قصه باز گوی
خود چیزی بر دانست خواند. کوفانی گفت: این نیم بیت یاد ! که ه؟ گفت ن! آن بیتها تمام یاد نداشتینیک
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و آن » و من خود در کتاب تمام یافتم«م گفت: که پس ازان این بیتها کسی بمن آورد تمام ندارم. شیخ االسال
  اینست:

 القوم اخوان صدق بینهم نسب
 تراضعوا درة الصهباء بینهم
 ال یحفظون علی السکران زلتهم

  

 

 من المودة لم یعدل به سبب
 واجبوا الرضیع الکاس ما یجب
 و الیریبک من اخالقهم ریب

  

  ا االمام لنفسهو انشدن
 ق بینهمراخوان صدق لو یف

  

 

 فی المشرقني فانها تتألف
  

سه «اند رحمهم اللّه  شیخ االسالم گفت: که ذوالنون مصری و شبلی و خراز و نوری و دراج همه در سماع رفته
کی سماع » اند رحمهم اللّه تن ازیشان سه روز بزیست و جز ازیشان بود از مشایخ و مریدان که در سماع برفته

  غذا و زندگانی ایشانست.
سماع چیست تا مستمع چون بود. ارمرد نفسانی بود کوفیان راست  ،شیخ االسالم گفت: که سماع اشارتست

مرد بخود ایستد ، همه گویندگان راست گفت. ار باو ایستد، مدنیان راست گفت. وارمرد گفت ارمرد روحانی بود
، که مبهم ع نکرد در نشان و صفات صریح در نکته و اشاراتی یا مبهمسماع ویرا فسق است. هرگز عبداللّه سما

  ، که سماع صوفیان بیشرت در دوستی وشرابست در دوستی و شرابآزادتر بود. یا 
ند چه در سماع قول و چه در سماع قرآن. و زراة بن ابی اوفی قاضی بصره ا شیخ االسالم گفت: که بزرگان برفته

، و جز ، اآلیه. وی بانگی بکرد و بیفتاد مردهواندند یکی برخواند فاذا نقر فی الناقورخ ، قرآن میدر محراب بود
االسالم گفت: سماع که دیدار آنرا مدد بود عجب نبود کی دل را ازو چون علی فضیل عیاض و جز ازو. شیخ 

ه جای طاقت و هوش ، چ، و دیده فازو بوددر آن طاقت نبود و مرد را به آن توان نبود مردی که گوش فازو بود
و خداوند وقت و دل صاف  سید ،بود؟ شیخ االسالم گفت: که شیخ بوبکر شکري بوده در نشاپور بوده در نشاپور

خواجه سهل ویرا دید گفت: بود. روزی  سهل صعلوکی، خویشاوند خواجه دل صاف و درویش صادق
من درویشم ن ننگری یعنی که تکرب کنی. که ، مرا ور نخیزی ور مهیچ بمن نیایی؟ گفت: بتو آیم! چون خویشاوندا

  »بتذلل در من نگری«
، خواجه سهل برپای خاست. چون بريون آمد برنخاست. ، وقتی وی در سرای او شدبرخیزم! که گفت: درای

  بوبکر بازگشت و این برخواند: 
 انی و ان کنت ذا عیال
 لمستعف برزق ربی

  

 

 قلیل مال کثري دینی
 حوایجی بینه و بینی

  

  ، و هنوز هرگز دروی نشدبريون آمد  
شیخ االسالم » ، فقد تصدی لهوانهشیخ االسالم گفت: کی خواجه سهل صلعو کی گفت من تصدر قبل آوانه«

، بنیکوئی ، ویرا در کوزه فقاع کرده، پسر ویرا یعنی خواجه سهلگفت: که با جاللت  سهل صعلوکی که پدر وی
گفت  ه سهل گفت در درس خود: که محیمیه گفت اهل خود را می، روزی خواجسخن درین باب و ظرافت وی

، که اللّه تعاىل آید ، که وی گفت: در همه قرآن این شگفرت میتوانست برد ووی چنان بود از بزرگی که نام وی می
فراموسی: واصطنعتک لنفسی. شیخ االسالم گفت که مرا حسد است درین سخن که وی گفته: و هو  ،گوید می

، توفی ابوه توفی بنشاپور فی رجب سنه اربع و اربعمائه ،بن محمد بن سلیمان الصعلوکی االمام سهل ابوالطیب
هو بن سلیمان الصعلوکی الفقیه بنشاپور فی ذی القعده سنه تسع و ستني و ثلثمائه. و  ابوسهل محمداالمام 
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سهل الصعلوکی امام وقته فی ابو محمد بن سلیمان بن هارون بن موسی بن عیسی بن ابراهیم بن بشرالحنفی.
، و کان مع تمام علمه فضله تقدم علوم علوم الشریعة و واحد زمانه والمتفق علی تقدمه علی لسان الوىل والعدو

، و رافق اباالحسن و کان یتکلم فیه باحسن کالم. صحب الشبلی و المرتعش و ابا علی الثقفیهذه الطایفه. 
٭ و کان حسن السماع طیب الوقت قال: ما عقدت علی شیء قط و ماکان ریالبوشنجی و ابا نصر الصفار النشاپو

نريقط. قال السلمی و سمعته و سئل عن التصوف. فقال:  دناىل قفل و ال مفتاح و ال مررت علی درهم وال
، یقول االعراض سمعت الشیخ ابا عبداللّه محمد بن علی الوراق یقول سمعت علی بن الحسن المحرم الصوفی

٭ یقول ، یقول سمعت ابا عبدالرحمن السلمید بن عبدالرحیم الخبوشانی الصوفیلشیخ ابا الحارث محمسمعت ا
، و سئل عن السماع فقال: یستحب الهل الحقایق و یباح الهل العلم و یکره الهل سمعت اباسهل الصعلوکی

  الفسق والفجور.
کی  ،وم سابق شنیدم مبادر رقی برقة البیضاپنج دهی پیش شیخ االسالم حکایت کرد که از ب ابوالمظفردانشمند 

سهل صعلوکی گفت پسر بوسهل که: عقوق الوالدین یمحوه التوبة و عقوق االسناذ ال یمحوه شییء البته. شیخ 
چهار در تصوف گوم. ، در االسالم گفت: کی خواجه بوسهل از مشایخ صوفیان است سخن گوی بزبان حقیقت

  ام. البی سهل الصعلوکی: بر چیزی نزدهام  نست هرگز دست در جیب نکردهاو گفته که شصت و اند سال عمر م
 فمن ىل باحرار قدیماً عرفتهم
 وضواحني الدهر فی یوم طبعه

  

 

 کانی بهم فی النوم یومی اسمع
 االلیت هذا لدهرتاب لريجع

  

واجه مشعوفست صعلوکی گفته: قد نعدی من تمنی ان یکون کمن یعنی به بوعبداللّه خنت گفته: که خ بوسهل
  ، چرا نه چنني گفت که این به است: قدتجنی من تمنی ان یکون تغنی. بسخن و سجع

شیخ االسالم گفت: که این به است و هیچکس چنان نگفته که من: که او را بطلب نیابند اما طلب باید بوسعید 
که رنج برده بچیزی رسد وی  و هر که پندارد«خراز گوید کی هر که پندارد رنج نابرده بچیزی رسد متمنی است 

  وذالنون مصری و سری سقطی گفت:» متعنی است
  لواعملوت طلبوا هان علیهم ما بذلوا. و سريوانی گفت: هو ذانؤمر بالطلب و هو الیجیء بالطلب.

از مشایخ صوفیانست شاگرد بوالحسن نصیبی بود شیخ عمو گفت: که ازو  خلف مغربیشیخ االسالم گفت: کی 
  خواند: ن ابیات میشنودم که ای

 ایا سیدی ما ىل الهجر ناصر
 احني رمتنی اعني الناس بالهوی
 و شارکتنی فی سراسری و جهره

  

 

 سواک و ماىل فی هواک مجري
 اشارت ید الواشی اىل یشري
 تغافلت عما بی و انت خبري

  

  داشت و بسیار خواندی و معنی آنست: شیخ عمو و این ابیات را دوست می
 اداما سبیتنینیتنی حتیدوا

 تأخرت عنی حني الىل مرجع
  

 

 بقول کل العصم سهل اال باطح
 و صادفت ما صادفت بني الجوانح

  

گفتند بوالحسني جنید  خواندی و ایشان سخن می شیخ االسالم گفت: که مجلس حاضر بود مشایخ را: قوال می  
گفت و ازین متأخران بوعلی  اپور می، و شقیق به نشگفت ، بوالحسن گرگانی بسريگان میگفت بارغان فارس می

  ٭ بخرقان و جز ایشان.، و خرقانی٭ و بوعلی دقاق بنشاپورسیاه بمرو
گفتند وی  ، وقتی سخن میبوده از غزوان مالني از مالمت بوی داشت محمد بوالعباسشیخ االسالم گفت کی: 

وئید تا دمی زنیم. وقتی از سر سخن هزىل گباید کرد. یعنی  ، که برزگری میتا فرشته بشود گفت جای پلید کنید
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، هنوز بنه دید سر از سرباز گوئید چند از بن سرگوئی سی سالست تا ازین سر می »گفت«، اهل وی گفتند می
  نشناخت.

گرزک  گذشت گفت: خورهني بر دماغ بر گورها روزی بر گوری می شیخ االسالم گفت که بخاری اشراف داشت.
  سخرتک زنند. پارسارا دی پارسا بود. گفت:او مر !آهنني یکی گفت: ای شیخ

شیخ عمو وی را دیده بود وی  بفرغانه بود مردی صاحب کرامات ظاهر. باب فرغانیشیخ االسالم گفت: که 
دعا بکن که سرکب باز آمد و ! یکی گوید: که روزی پیش وی نشسته بودم یکی درآمد وی را گفت: ای باب

پای کران آتش نشسته بود و جورب در پای و آفتابه آن جا نهاده. وی  ، و باب برسرکب امريی بود بجنگ آمدی
  ، و گردش بشکست.اندر فتاد مرکب در وقت بر در شهر از اسپ نگون! و داد در آفتابه گفت: افگندمش

بکن تا باران آید دعا کرد باران روان شد دیگر ! دعائی و دیگر حکایت کرد: که یکی درآمد و گفت: ای باب
، دعا کرد وباران باز ایستاده هر دو ، که خان و مان فرود آمدن مرد آمد گفت: دعا کن تا باز ایستدهفته هما

  حکایت عمو کرد از او.
ام که وی را دیده  اصطخری نام وی عبدالواحد است. من یک تن دیده شیخ بواالزهرشیخ االسالم گفت: که 

، هر چه او را آرزو بود باو اللّه تعاىل بدل او نگرد بود شیخ بواالزهر گفت هر کس که باین طایفه صحبت دارد
انه «، و برین آیت برفت که شهداللّه ٭ شدم ووی در نزع بودوی کند: که بزیارت شیخ تینانی حکایتو دهد. 

  کرد که: قایماً بالقسط تا برفت. این حرف تکرار می» الاله االهو. اآلیه
بوعلی مغازىل اصم بغدادی شنیدم » از«گفت: م گفت: که شیخ االسال ابوعلی المغازىل االصم البغدادی

     باهواز که گفت: که از بوالحسني نوری شنیدم که گفت: 
 یناجیک سرقام فی القلب قایمة

 الذی انت طالب فکیف احتیاىل فی 
  

 

 علی فوت قلب فیک ضلت عزایمه
 اذا کنت خصمی بالذی انت حاکمه

  

گفت: که بوعلی کوکبی گرجی گفت: از کوه عراق دوست که داشتم  ٭ مراشیخ االسالم گفت: که اسحق حافظ
، ویرا بخواب دیدم سیاه و در جائی نه روشن و جامه نه سپید. ویرا حافظ قرآن و دست در حدیث داشت بمرد

  ات مرا نشناخت. گفتم: اللّه با تو چه کرد؟ گفت: در من فتاد و مرا گفت: از دنیا بیامدی
  ن فرا شیخ عمو گفتم: که تو شیخ بوعلی صباهانی دیدهٔ؟شیخ االسالم گفت: که م

، که و از وی حکایت یاد دارم. یکی آنک وی کاغذها چیدی از راه و آن حسبت است تمام، ام گفت دیده
هیچ نباشد حروف را حرمت است و گفت که کاغذ را حرمت است بآنک در یابی که نه نام اللّه باشد. وار  کم

قلم طلسم دانش و سخنست. شیخ بوعلی کاغذ کی برداشته از زمني بروی بنشته بود تازه علم بکار آید و آن و 
  بخط نوکی بوعلی هذابراتک من النار.
خود بودم نشسته و دران ایام کی واداشته بودند مرا از مجلس از زبر  رزشیخ االسالم گفت: که من وقتی در ط

   ، بخط سرخ نوشته که فرج.طزر پارهٔ کاغذ فرو افتاد
بن اسحاق الصایغ  شیخ االسالم یقول سمعت شیخ اباعلی الحسني بن احمد بن محمد» الشیخ االمام«سمعت 

یقول فی حدیث » ، سمعت ابانصر بن الشاه المرورودی الصوفی الحافظیقول«المرورودی الصوفی الحافظ 
  »المضیفعلی «الضیافة ثلثة ایام فمازاد فهو صدقة قال معناه صدقة من الضیف ملسو هيلع هللا ىلص: النبی 

، و همه اهل سنت بودند شیخ خاندان ایشان. خاندان سنت بود شیخ االسالم گفت: کی شاهیان بمرو والرود
  بن حمد زاهد هروی هرگه متواری شدی بخانۀ بونصر شاه شدی. بوسعید
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، کاراند، عتاب ور اینان است که درین ، بآن جهان وریشان چیزی نایدشیخ االسالم گفت: که مفلسان و نیازمندان
  اینان بگريند یعنی به تقصري معرفت و معاملت. 

٭ سمعت اباعلی محمد بن اسمه محمد: قال الشیخ االسالم قال ابوسعد المالینی ابوعلی بن حمزه الرازی
الحسن بن حمزه الصوفی الرازی یقول سمعت ابالقاسم الحکیم یقول: اتسعت حال من تداریء فضاقت حال من 

  یداریء. 
٭ صحبت کرده. استار آبادی شیخ خراسان بود و با شبیل و مرتعش احمد نجارم گفت: که شیخ شیخ االسال

  وقتی شارب او بکرده بود او گوید: که هرگز پس ازان تیز بنه بایست کرد..شبلی 
یا خلطت؟ یکی ، کی خلوة مه قوهی بابوبکر فورک در مناظره بودند ادیب بوبکرشیخ االسالم گفت: که شیخ 

  ان:گفت ازیش
  .، الخلطه اذا لم تکن مخلطاً، ددیگر گفت نهالخلوة اذا لم تکن خالیاً

، و بهیچ حال جاهل را خود عزلت شیخ االسالم گفت: ان مه کی در میان جمع باشی و بدل و جان باو خاىل بی
، و در لبیسآمیزند بت و خلوة نشاید مگر عالم و ورع و متقی را و گفت: مردان این کوی مهینانند که با خلق می

، هر که به فتنۀ مال مبتالست میان ایشان تنها باشند. خلوة باز داشنت اذی خود از خلق و بگرسنت در دوستی است
، و هرکه از داوری او در مالمت »، کهبا بالست«داوری وی در خالست و هر که بوسواس در خال مبتالست 

  ، در خال و مال مبتالست.حصار عصمت رهاست
، مات فی طریق متکلم اشعری »بود«، و بوبکر فورک امام ادیب در نشاپور »است«بزرگ بوده  بوبکر قومی

گفت: الحرمن وجب علی نفسه خدمة االحرار والفتی من الیری  ٭بست سنه و اربعمائه شیخ ابوالخري حبشی
تواضح سود ایشان ، و لنفسه علی احد منة و الیری لنفسه استغناء عن احد. وی گفته: که بر تجارات احرار است

  در سنه ثلث  و ثمانني وثلثمائه برفته از دنیا رحمه اللّه.
، از خواجه وی ناالن و شکوان بودی »یار کاه در گورست ز، بکابود غالم بوده خريجۀشیخ االسالم گفت: «

چۀ کرد و مقام بود بآن دون خان بکاز یار کاه آمد آنجا می، ویرا آزاد کرد. وی دید و کرامت عظیم می وی چیزهاء
، و وی گفت: وقتی سیل آمده ام و مرا از وی حکایت کرد کرد. شیخ االسالم گفت که من پسر خواجۀ وی دیده

، و هرکه زر باید زرده و که از تو سیم باید سیم بده! هر گفت: خداوندا بود و وی برسرتلی سنگی شده بود و می
  ، خريجۀ خود تو بس.ده خواهد می ، و چیزی میهر که غالم و زمني خواهد

گویید و چه غنب است در  شیخ االسالم گفت: برین جای گه آن کرامی از غريت یعنی غنب بنگر که خود او می
، بالل حبشی فراز آمد؟ و بوجهل و عتبه و شیبه و آن سادات مکه اختیار که ار کسی فراز آید همچنني ناید وی

 گفت که ربوبیت همه عني عبودیتستد؟ همه در عنایت بسته. و کرد و این چه کر فرانامد هیچیز نامد آن می
و نسبی باجمال و جهد ، سیدی گردد و امام عالم. اصلی گوبسی نادانی بیچارهٔ ضعیفی بحاصل و نفس فراز آید

  ، هیچیز نیابید همه در عنایت و قسمت او بسته و کسی را دران سخن ناید.و عمل و خلق فرا نیاید
که کسی بیمار بودی یا درد دندان و چشم وجائی شدید بخريجه شدندی تا وی الحمد  االسالم گفت:شیخ 

دانشمندی را درد دندان بود بوی شد الحمد ، به شدی و در طرف راحت پدید آمدی. وقتی خواندی و بدمدی
ه تو دل آن دانشمند گفت خريجه الحمد نه راست خوانی و اید برتو راست کنم. گفت: ن بخواند و بدمید به شد.

  راست کن. 
 ، کی وی امی بود الحمد بنمیخواند که من از خرقانی الحمد الهمد للّه شنیدم که میشیخ االسالم گفت: 

  بود.  ردانست گفت و وی سید و غوث روزگا
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پريی بود درویش سید خداوند والیت و فراست. هم بکاز یار کاه مادر گور. روزی  قربنجشیخ االسالم گفت: که 
بود که ترا فرونشانند و مرا برنشانند. خواجه هشیار ! گه عداللّه بوذهل فرا رسید وی گفت: پسر بوذهلخواجه بو

! پسر بوذهل ، که تو برنشانند و من فرونشانند. گفت:بود! نتواند بود دانست که مرد بزرگ است. گفت: ای شیخ
بتال و ، امري خراسان ویرا بگرفتند. و فرونشانند یک هفته برامد» تو«چه خوار بود که من ورنشانند کی مرنج 

  بردند و در طاقی کردند و در برآورند تا برفت.
اند  کرامت در بتاریخ بیاوردهسید بود ازین قوم در هراة و صاحب  محمد عبداللّه گازرشیخ االسالم گفت: کی 

یخ فی وقته واحسنهم هدیاً و ، من فتیان مشایخ هراة من افتی المشاالهروی او را. وهو محمد بن عبداللّه القصار
! این ، و ویرا کارها کرده وقتی ویرا گفت خواجهخواجه بوعبداللّه بوذهل بوی قبول داشت عظیمخلقاً و طریقة. و 

، و ، و وی رئیس هراة بودکنی آخر تو مرا بدرشهر بريون خواهی کرد. گفت: من؟ گفت: تو. روزگار برامد همه می
، کرد در دلها ه گازر سخن نیکو گفتی در معاملت و ترک دنیا. و آن سخن او اثر میقبول بود عظیم. محمد عبداللّ

الک خود بريون آمدند. خواجه بوعبداللّه او را از شهر گسیل کرد ، و از امدست از دنیا بداشتندبسیار مردمان 
  کرد.گفت: بباید رفت از شهر بحواىل جای کن کی سخن تو مردمک را زیان میدارد. ویرا بريون 

، یعنی چون مرد دست از کرد خواجه بوعبداللّه واىل شهر بود و پدر هاریوکان بود. شب و روز تیمار خلق شهر می
٭ کرده بود بی سوال و ماىل خواجه بوعبداللّه چهار سال خدمت شبلیدنیا بدارد سیم سلطان بریده گردد. و 

شیخ االسالم گفت که محمد  بود و ثقه و مکثر. گفتی و حافظ ، شبلی ویرا جواد خراسانعظیم بروی نفقه کرده
، و رفیق بزرگ از ده غزوان بود قریه بهراة، ، سید بوده، پدر مادر شیخ عمو، دوست محمد نفیسه بودعبداللّه گازر

، وقتی آمد بخانۀ محمد عبداللّه ویرا جائی بنشاند گفت: تو ایذر بنشني که تا من چیزی آرم لیث پوشنجه بود
، ویرا دید همانجا نشسته بر وعدهٔ وی. چون باز آمد یک هفته را رفت و محمد نفیسه را فراموش کرد، بخوردنی

، که اللّه وحشت تنهائی از ترا فراموش کردم بتاسف. گفت: رنجه مشو! من گشت صعب. گفت: محمدرنجه 
  ت.دوستان خویش برداشته اس

، گفت: از پوشنگ بیامدم بهراةبرهنه رفتی. وی  ، پایسید بود بزرگ عارف پوشنجه  لیث شیخ االسالم گفت:
، یگانۀ گفت: جان مادر گذشتم بر گورستان. زنی بگوری نشسته بود می ، که بخدابان میبآن سبب ایذر بماندم

  ازان حال ببود.! بمن مادر
ریستی. بگ ، بنوحه گر بنیوشیدیشیخ االسالم گفت: بووایل شفیق بن سلمة الکوفی از تابعني است از بزرگان

  سیدی گفته ازین طایفه: التلذذ بالبکاء ثمن البکاء.
، پس چه باید؟ گور لیث لذت یابد یا بندهٔ تو اشک حسرت می از ،شیخ االسالم گفت: که درمانده از صحبت تو

، چهار طاقکی بر بام ، بر سر گور وی جایکی کردندوی برفت اورا یاران بودندپوشنجه بخدا بان است. چون 
گفت: که  عمو میکرند رحمهم اللّه. شیخ  رفتند و بر پهلوی وی دفن می ودند تا یک یک می» ران می، ودخانه

  نمودی گوریان وی.  ، و با من می، و این آن فالناین گور فالن نار فروش است
که:  آمد و ببسندید از موافقت و استقامت ایشان و گفت: کی محمد عبداللّه گازر گفت   شیخ االسالم را خوش می
لیث  »فروشد لیث پوشنجه با من رازی کرد مزه او در حلق می«، سبب آن دانم: کی بینم همه نیکوئی خود بآن می

، ار مرا مرا فرو گرفتی اکنون برگ آمدن ندارم! اکنون طپید گفت: الهی می پوشنجه وقتی در رود هراه غرق شد.
، م. گفت: ازان برستم. نه سالست تاد آنم کی بخوانم، سه بار ترا سورهٔ قل هو اللّه بخوانبسالمت بريون آری

  ، مرا بار سر برد. ، که احد که ایذگویی گویم که احد. موىل گوید: آنم که تو می گه کی میتوانم. هر  نمی
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  و من طبقة الخامسة ایضاً ابوالحسني جهنم همدانی
، بمکه ٭ ویرا دیده بودبندار و بشری، و ، شاگرد کوکبی بود و جعفر خلدی، سیدی بوده بزرگبمکه بوده مجاور

   ٭ هم دیده بود.، شیخ احمد کوفانیشیخ حرم بود
، حج نکرد که من بزیارت شیخ االسالم گفت: کی من کس شناسم کی بزیارت شیخ بوالحسني جهنم شد بمکه

  ، و آن نه حج اسالم بود. ، ار بزرگی وی حج دران نیامیختام وی آمده
ت مشایخ و خدمت ایشان برین طایفه فرض است. شیخ االسالم گفت: که عقیل شیخ االسالم گفت: کی زیار

، که ، ازو شلواری خواهم، گفت: بزیارت شیخ ابوالعباس قصاب شومبستی از بست بیامد به حج خواست شد
، ، نگذاشت که بنشستی، شیخ شلوار انداخت دروی گفت: در پوش و بازگردبر وی شدشلوار نداشت. چون 

  ، نگذاشت کی به حج شدی.یافت ، در هر منزل شلوار میبازگردانید
، نه به چم یعنی مفسد و فاسق و پدر از وی برنج ابوالحسني جهنم را پسری رسیدشیخ » شیخ االسالم گفت: که«
بینی این پسر شیخ ! نه شد یکی فرا شیخ سريوانی گفت: ای شیخ بود روزی بمیان مسجد حرام فرا می می

، شیخ سريوانی ، یعنی از مالمت و آن رنج که آن پري راست از ویازین پسر است بران پدربوالحسني ایذ. آنک 
، پسر وی کرا فرایاد ایذ از ، که ار نه بزرگی پدر وی بودیگفت: که رنج از پري است ور پسر نه از پسر بر پري

، و فرا زبان ای خلق گشته، وانگشت نم، و در زبانهاء خلق افتادهآید ، که پسر او فرا دید میبزرگی پدر است
  اند و مالمت. گرفته

معظم درویشان را و ، بزرگ بوده. شیخ که طزر جاییست بپارس شیخ االسالم گفت: ،بودهبوالحسني طزری 
اصحاب وی به آداب و صیانت. شیخ االسالم گفت: که شیخ بونصر احمد حاجی مرا گفت که شیخ بوالحسني 

مالیدو شیخ االسالم گفت: ای جوان  در سروری خود میرداشته بود. و ، که پای تابۀ درویشی بطزری دیدم
جائی که ترا » خلق«، و مستدرج در نعمت اللّه و مفتون به ثناء فته نه ایید بسا مغرور در سرت اللّهیفر! نگر مردان
  رج نه بی.، نگر مغرور نه بی و که خلق ترا بستاید نگر مفتون نه بی و کی نعمت برتو بکشاید نگرمستدپوشد

، از من خواستند که مرا بشیخ بودند خداوندان دل روشن دل شیخ االسالم گفت: قومی بودند به کواشان با من می
، پس بوی بردم ایشان را و بگفتم: که ایشان از من خواستند و بوعبداللّه طاقی برد ستوری خواستم از وی

! گفت: مکتسبانند؟ گفتم: آری» گفتم: متأهالنند«گفت: متأهالنند؟ ، که ما را وصیتی کنی. شیخ خواهند می
، و شبانگاه هر کسی بهرهٔ خود از طعام برگريید وبا دارید کنید. و اهل نیکو می سخت نیک از ایذر کار می گفت:

، من آن شیخ عمو یکدیگر آرید و با هم بخورید و ساعتی باشید و آنگه برپا گنید و ایشان را دعا کرد وبرخاستیم
کردند تا برجای بماندند. کسی فرا  لّه دونی وبوالحسني طزری چنان میلشیخ عمو گفت: اصحاب بوعبدا را گفتم

کی ما با یکدیگر فزونی نه زئیم چشتیان گفت که هرگز میان شما نقار و ناخوشی و خالف نبود؟ جواب دادند:
  ، تا از بکدیگر سري نگردیم.یعنی نباشیم پیوسته

٭ و سید با مشایخ بهم. با شیخ سريوانی ،بوده بمکه مجاور» بوالحسني سرکی«شیخ االسالم گفت: کی شیخ 
٭ همه یاران یکدیگر بودند و ٭ و بوسغید شريازی و شیخ محمد ساخری٭ و بوالخري حبشیبوالعباس سهروردی

  داشتند. مشایخ ویرا تعظیم تمام می
ران شیخ بوسعید شريازی و شیخ با اسامه ، کی در بادیه بود با یاشیخ االسالم گفت: کی بوالحسني سرکی اوست

، کی این کار مرا افتاده من گفت مرتسیداز هراة و شیخ محمد ساخری و قوم دیگر کی سموم خاست. بوالحسني 
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، او برفت و میغ آمد وباران در ایستاد ایشان همه بودبروم و شما همه بسالمت برهید و سرياب شوید. چنان 
  یرا برگرفت و بربد.، ووسرياب شدند و سیل درامد

  شته فرا آب داد او با دوستان چنني کند.ک، تشنه شیخ االسالم گفت: کی زنده ویرا شربتی آب نداد
، روز بوالحسني سرکی بمکه گفت: میان صوفیان بودم در مسجد حرام که شیخ االسالم گفت: کی وی قزین بافتی

ی بر دیوار بنویسند یکی از ما بانجا فرو رفت وی گفت: چند گوئی درویش ار درویش از درویشی سخن می
ما نه ! اکنون ، باشگوید ، قوم بشورید گفتند: این چیست که او میگوید که درویشم ، و هر کس مینگذرد

نهد آنچ مشایخ بودند گفتند: چنانست که او  درویشانیم؟ گفتند: جوالهی آمده ما را از درویشی بريون می
، وقت نماز ، شیخ بوالحسني سرکی بعمره شد باز آمدوقت عمره آمد ز برپاگندگوید. جنگ برخاست و نقار با می
، داد ، و بوسه بر سر ایشان میشد ، وی برخاست و فرا سر هر یکی می، و جماعت همه حاضر بودند، نماز کردآمد

مشایخ  از مشایخ ویرا برادر خوانده بود گفت: حق بگفتی ایشان که دران دانستند وخواست. یکی  و عذر می
  مهینان با تو یار بودند. اکنون آمدی ازان باز بودی بقول سفیه چند.

شد در راه چند آیت قرآن برخواندمی و ورد بسیار. امروز در  ام اما من هر گه بعمره می وی گفت: من باز نه بوده
 . اکنونمدر خصومت بود، همه راه ، و فالن را چنني گویم، او را چنني گویمگفتم با خود: که او چنني گفت راه می

دل خود را کردم یعنی ، ایشان خواهید حق بید خواهید بر باطل. من امدم خود را و دل خود را باز رهانیدم
او ایذ که  شیخ محمد ساخریکه دل بود  را فراغت دل خود را. که فراغت دل بخصومت بیهوده دریغ بود کسی

مرا سري کنی یا این قندیلها درهم ! که ام یا رسول اللّه که مهمان تو آمده گفت:ملسو هيلع هللا ىلص این مرد بسر گور مصطفی 
، ویرا سري کرد و گفت: چه گفته شکنم. یکی بشیخ محمد ساخری آمد، ویرا خواند و خرما و خوردنی ساخته بود

گوئی؟ گفت: خفته بودم  آنچ گفته بود. گفت: تو از چه میخندید. بگفت  بودی؟ رسول خدای را و می
، و سري کن و ویرا بگوئی: که ، بس بدخوست ویرا بخانه برمرا مهمانیستمرا گفت:  بخواب دیدمملسو هيلع هللا ىلص مصطفی

ند در صحبت. شیخ  ا از یاران ایشانست با هم بوده شیخ جوال گرکه ایذر بار زونه پس بداشت.  !جای فرا بدل
دادند  ولیمها می، صوفیان قومی متأهل شدند و االسالم گفت: که شیخ عمو گفت که وقتی بمکه تنگی افتاده بود

، آن شب بود روز دیگر بطبیت فرا گر هم زنی خواست جوالترگشت و بر معلوم افتادند. شیخ  تا حال فراخ
  ، که آن چنان خوش نبود. از چند گاهها فرامن بنه گفتند.صوفیان گفت: نه بحلی از سوی من

دی وی گفت: از بهر آنک روزی با ، تنها نان خورگر شیخ االسالم گفت: که شیخ عمو گفت که شیخ احمد جوال
چیزی که خود را  ، وی بانگ برمن زد. گفت:جای نهادم. با ، پسند نامدپريی هم کاسه بودم پارهٔ گوشت برداشتم

خورم تا بادب شوم شیخ عمو  وقت فرا تنها طعام میپسندی؟ در دهن نه. ازان  ، چرا بر دیگری میپسندی نمی
بود و از فرغانه بود یعنی شیخ  خورد. وی مجاور حرم می یدم همه تنها میگفت: که پس ازان ویرا بخراسان د

  گر. احمد جوال
، مجرد ظریف از ظرفأ صوفیان» درویش«سید بوده  شیخ بوالحسن حداد هروریشیخ االسالم گفت: که 

ز ٭ آمد شیخ ویرا گفت: بوالحسن اوی به شیخ بوالعباس قصاب» با مشایخ درویش صادق«بمکه بود مجاور 
گفت: از سوی خراسان. گفت: پس عراق ازین سوی است از ظرافت بوالحسن و از دوستی  آیی؟ کجا می

! هاریوکان و او ایذ کی از مکه بقصاب آمد پرسید: که جوانمردی چیست؟ وی جواب داد بگویم ای ابوالحسن
  بطولها. جوانمردی ان بود کی هریسه بر یاران سرد نکنی بر هوای دل نهی دل الحکایةبگویم 
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این حکایت است که چیزی ارزد که گفت: این  شیخ احمد کوفانیشیخ االسالم گفت: که در جعبۀ من از 
آن  ! گفت:نبود آن شب بمن آییبود یکی گفت فراوی: که شبی که میزبان  بوالحسن بآخر عمر به ستار آباد می

  باید. ، من آن خود را خود میود »خود گاه گاه می
شناسم  ه این بوالحسن بآخر عمر روزی گفت: من این چتی گری بحرفت که اکنون آمده نمیهم احمد گفت: ک
، پس ازان دعا روز چهارم بخدای شد ، اما تاسا بگرفت مرا پیش خود بر سه روز بزیستبود مرا برگ آن نمی

  رحمه اللّه.

  و من طبقة السادسة ایضاً ابوالمظفر الرتمذی رحمه اللّه
شیخ وقت  ی نام وی حبال بن احمد است امام حنبلی مذهب بود برتمذ مذکری کردی.شیخ االسالم گفت: ک
، گفتی شاگرد محمد حامد واشگردی بود که وی سخن می بودی در مجلس وی میهيلع خویش بود و خضر 
٭ و پري و استاد پري شیخ االسالم بود و او را سخن بسیارست و حکایات نیکو در معاملت و شاگرد بوبکر وراق

االسالم گفت: که بوالمظفر ترمذی و استاد وی محمد حامد و استاد وی بوبکر وراق و ورع و تقوی. شیخ  زهد
کردند بوبکر وراق گوید که بامسلمانی نشسته بی مگس از خود باز مکن که از تو  ترمذی مگس از خود باز نمی

یت کرده بود شغل ایشان ویرا کفا. اللّه باز نکردند کی برو نشسته ن وقت میآشود که  ، پیدا میبرخیزد برو نشیند
، کژدم از دکان برداشتی وبباره سفال فروش امريجۀم گفت: کی پدر من گفت: که بآن نیت نیکو. شیخ االسال

  بگذاشتی.  »و آنجا«بردی 
و اهل  شیخ االسالم گفت: کی پدر من هم هیچ جانوری نکشتی و ان مذهب ابدال بود و ایشان از ابدال بودند

، ویرا گفت: چه باید کرد تا مردم شما را بیند؟ گفت: هیچ ، فرشتۀ خود را دیدامات. مردی وقتی خوش گشتکر
، لیته در وی زد لیته دید. روزی مورچۀ ویرا بگزید آزرد فریشته می    جانور نمی» مرد هیچ«، این جانور نباید آزرد
  ندید. ، پس آن هرگز فرشته ، تا آن مورچه بیفتادبجامه باز داد

، عجوزی ، ساعتی بنشستشیخ االسالم گفت: وقتی امريجۀ سفال فروش بر در دکان بود یکی فراد کان وی شد
آیی؟ و برفت امريجه در پیش دکان ویرا ندید. ساعتی  برفت به جنازه نمی! فالنکس فراز آمد گفت: هني ای زراق

. گفت: من درآمدم ترا ندیدم گفت: آن عجوز وی بريون آمد آن مرد ویرا گفت: کجا بودی؟ گفت در پیش دکان
، این در ، بشدم و نماز بر جنازه کردم و باز آمدمودبدیدی که فراز آمد گفت: فالنکس برفت به یمن یکی برفته 

  جزع یمانی بود. ، خواهی؟ پارهٔراه افتاده بود برگرفتم
            گفت:  ، و این بیت میزد یاگری چیزی میبه بلخ گذشتم در هواقبۀ بسته بودند برقبه خنهم وی گوید: که وقتی 

    همچون علم شريی پر کرده زیاد
 

 گوئی عشقم و سیم نتوانم داد
  

فروشی. دانی که آن چه میکنند؟  من آن را یاد گرفتم. وقتی یکی فراوی گفت: که این قرابها و غالف ارمن می
  برند و چه میکنند؟ ، تا بکجا میوی گفت: تو پس آن برو

مقیم برباط کروان کان  هروی بوده به بلخ بودی شریف حمزهٔ عقیلی، و شیخ االسالم گفت: پسر وی دیده بود
دار خضر بود. و مستجاب الدعوه و پري شیخ االسالم بود و یاران داشت جماعت  خداوند کرامات بود و صحبت

و بوالقاسم حنانه. و حسن طربی  همه سادات بودند و خداوندان کرامات: چون پري پارسی و عبدالملک اسکاف
  و عارف عیار و پدر وی شیخ االسالم بومنصور محمدبن علی االنصاری رحمهم اللّه. 

، کی بوالمظفر ترمذی گفت:هر کی بجای تو نیکوئی کرد ترا بستۀ خود کرد. شیخ االسالم گفت: که پدر من گفت
  بسته. ، رسته به از، ترا رستۀ خود کردهر که با تو جفأ کردو 
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سود کنی پري  بی ملک بسته» که با«شیخ االسالم گفت: کی در آسمان و زمني از هر که زسته بود سود کنی 
حکایت کرد ما را که پريی گفت مرا کی محمد عبداللّه گازر بابتداء ارادت بایست سفر خاست برخاست به 

شوی؟ گفت: به سفر گفت: چیزی  کجا می، پريی درامد بابها ویرا گفت: نشاپور رفت. روزی در مسجد رفته بود
ازین «داری؟ گفت: نه گفت: پس چگونه کنی؟ گفت: ضرورت می خواهم گفت: کرا دوسرت داری؟  »معلوم«

را دوست باید ! او گفت: هنوز نامدهٔ، مرا چیزی دهد، یا آنک ندهد؟ گفت نه آنک آنک ترا چیزی دهد» دو تن
، یعنی دل تو باو گراید. و آنک ترا چیزی بدهد ترا باو خواند ی، ترازو با خود مداشت که ترا چیزی ندهد

گردم تا خود را برین راست ، که ترا از خود آواره می کند. باز تر باید داشت فرستد. پس نه این را ازوی دوست می
ري معتمر ، و پس آن بود آنچ بو همان گفت که آن پري گفت بنشاپور: که پکنم. پای افزار در پای کرد و آمد بهری
  ، نه رستۀ دیدم و نه خود رستم.قهندزی ایذر آمد گفت: گرد جهان بگشتم

، و ، یاری اللّه فرا من دهیدشریف در خیرب برکند وبستد بلخ بود از بارانب عارف عیارشیخ االسالم گفت: کی 
  ، ارمن کوه قاف بنه کنم برمن تاوان است. و ذوالفقارملسو هيلع هللا ىلص مشاهدهٔ مصطفی 
  ، که باین گواهیست علی را بآن سه چیز.: که این نه نقص است در علیشیخ االسالم گفت

خواندند بشري از بوده سید و یگانۀ وقت در روزگار خود. پري پري عباس   و بوالحسني سال به را شیخ الشیوخ می
  ، و مشایخ جهان بخانه وی آمدندی.، و عمران تلتی بخانۀ وی آمدیبود

، ویرا ابوالضیفان مهمان چیزی نخوردی طریق ابرهیم بود مهمان خانه بیهيلع  االسالم گفت: که ابراهیمشیخ 
  خواندند.  می

عمران هروی گفت: که » فقري«و شیخ عمو گفت: که نخاوندی دیگ پختی تا مهمان نبودی. و شیخ عباس 
زی ، و چون نرسیدی روزه داشتی. رومهمان. چون مهمان رسیدی بازو خوردی چیزی نخوردی بروز بی تلتی

، تا آفتاب زرد بیگاه مهمان در نزدیک نماز شام رسیده بود آفتاب زردی بگاه کسی نرسیده وی نیت روزه کرد
داشت تا روزهٔ من تمام شود کی بیگاه بود. آن شب حق تعاىل را بخواب دید اللّه  ، و وی را بحدیث فرا میرسید

، ما ، تو عادت خود بدل کردیتو سنتی داشتیم نیکو، ما با با ما عادت داشتی نیکو! تو تعاىل باوی گفت: عمران
مند. و تلت ده است بنزدیک مصر. بس برنیامد که آن  بدل کردیم. بیدار شد رنجه و اندیشه »باتو«نیز سنت خود 

، آن کس عامل که بوی مصری یعنی واىل کس فرستاد بآن ده بشمار کردن. و آن ده تلت همه ملک عمران بود
  ، و ویرا ببایست گریخت.، و وی را از انجا بکند، بروی زور کردبودفرستاده بود ترسا 

، پیش شیخ بوالحسني سالبه در خانگاه که یکی درآمد که شیخ عباس گفت مرا بشرياز بودم شیخ االسالم گفت:
ما ندانستیم و نشناختیم کی وی کیست؟ شیخ بوالحسني دروی نگریست گفت: عمران توئی؟ گفت: بلی. شیخ 

فت  ر ، خجونده دید کی در چشم وی می، وویرا در برگرفت باز برد و بنشاند، باستقبال وی باز شدبرپایبرخاست 
خرب بود.  ازان بی» و در من چیز است«گفت: وفی شیء دوند؟ می این چه بود که در تست :شیخ گفت ویرا
، و بگرمابه خویش بريون کرد، بربدم و شیخ جامۀ تن ،که شیخ مرا گفت: هروی زود ویرا بگرمابه برعباس گفت

، ن شب دعوة شاختند بشکوهآتا خانقاه. مدیم آ، بريون آمد و جامۀ شیخ دروی پوشیدم. فارغ شدفرستاد. چون 
، که هر سال همه مشایخ یکراه بخانۀ وی امدندی که شیخ الشیوخ بوالحسني سال به بخانۀ وی بسیار بوده بود

چند بنزدیک من باشد تا مگر بآن ! یک دعوت جمع شیخ گفت: باری، بآن ده تلت و وی دعوتی کردی بمصر
؟ گفت: بروی، بلختی قیام نمایم چون دیگر روز بود بامداد عمران پای افزار خواست. شیخ خدمتها که وی کرده

نباید که در  ،بروم من مردی معاتیم ! گفت:گفت: بروم. شیخ رنجه شد. گفت: روزی چند باری بنشني تا براسایی



  

١٦١ 

، بروم سر بمحنت خود باز نهم تا خود چه بود؟ شیخ عباس گفت: که پس ازان ویرا در تنعم بیند نه پسندد من
  ، و هوش یک گوش وی بخورده.مصر یافتند در ویرانی مرده

شیخ االسالم گفت: که شیخ بوالحسني سال به گفت: که هر کی عشرت از صحبت باز نداند او نه صوفیست. 
سازی درویشانرا؟ گفت:  ، فرا خادم گفت: چه میجاویدی وقتی بوالحسني سال بهعشرت وقتیست و صحبت 

، و در خدمت کردن درویشان ومراعات کردن ، جز از شکر مسازپانیذ حلوا کنی حلوا پانیذ گفت: درویشانرا می
  ایشان ویرا عجایبهاست 
را ابوسعد بوحمد را چند بار ، شیخ اهل سنت خانه وی حصار بود بوالحسني مرورودیشیخ االسالم گفت: که 

، وی گفت که شبلی را پرسیدند: که اکرم االکرمني که بود؟ ٭ دیده بودمتواری بخانه وی بوده و بوالحسني شبلی
، که من فالن ، هرگر کس بران گناه عذاب نکند که این گناهستگفت: او بود که وقتی گناه کسی را بیامرزیده بود

  م ا دوست و رهی را بیامرزیده
  م گردد:کخرین آ، گناه اولني و شیخ االسالم گفت: که فرداوی شادروان گرم باز گسرتد

و » بوسعد«صفار بوده حافظ در جای مغوار خواجه یحیی و بوالفضل  حسني شماخشیخ االسالم گفت: کی 
بیاع حدیث داشتند. این حسني گوید: که پیش شبلی بودم و بوعبداللّه  بوعثمان قرشی و اسحق حافظ از وی

که مردی پرسید »: هر دو تن گویند«حافظ گوید کی بوعبداللّه بود هل عصمی گفت بنشاپور: که پیش شبلی بودم 
جواب داد باین » آن چیست؟«گردد  ، و خوش میشنود ، و نداند که چه میکند شبلی را که مردی سماع می

  ابیات:
 رب و رقاء هتوف بالضحی
 فکائی ربما ارقها

 افهمهاو لقد اشکوا فما 
 غري انی بالجوی اعرفها
 ذکرت الفاً و دهراً صالحاً

   

 

 ذات  شجو صدحت فی فنت
 و بکاها ربما ارقنی
 و لقد تشکوا فما تفهمی
 و هی ایضاً بالجوی تعرفنی
 فبکت شجواً فها جت شجنی

  

ت: که پدر من شیخ االسالم گف» ،شیخ االسالم گفت: که این ابیات مجنون راست نه شبلی را. اما وی انشا کرد«
٭ مرا گفت: یا خراسانی هل ، که شبلی، که این الخراسانی گفت عبدالرحمن، که بوالمظفر ترمذی گفتگفت

  و مارایت الشبلی یوماً یقول اللّه. قال فخر الشبلی مغتشیاً علیه.رایت غري الشبلی احداً یقول اللّه قط. فقلت 
، سر برهنه و پای برهنه گفت: که ، فرا درآمدسرای بود شبلی، در عبدالرحمن خراسانی گوید: که مردی آمد بشبلی

  گفت: نشنودی مات کافراً فال رحم اللّه.  »شبلی«خواهی؟ گفت: شبلی را  می
، که زید عبداللّه اصبهانی گفت. شیخ االسالم گفت: بوحاتم رازی مرا گفت شیخ االسالم گفت: که نفس را می

ا او مرا صفت کن. گفت: طلب طریق گذار بر طریقی. شیخ االسالم ، کی مردی گفت شبلی را: که طریق بگفت
  گفت: 

  که بایست این طریق خود طریقست طریق شرکست 
شیخ االسالم گفت: که بونصر ازهری گوید: توفی بومنصور االزهری فی ربیع االول سنه سبع و ثلثني وثلثمائه. 

زد و  آمد. دست بر دست می ته بودند.شبلی میامام جهان گفت: که در بغداد شدم مهرگان بود بغداد آراس
     گفت:  می

 للناس عید و مهرجان
  

 

 و انت عیدی و مهرجانی
  



  

١٦٢ 

، که شبلی گفت: من انس ابراهیم الحربی بحربیه بغداد» بن«مالینی گوید: که بوالعباس گفت محمد بوسعد 
  لّه وصل. ، و من انس بال، و من انس بالعمل شغلبالمال خبل و من انس بالناس عزل

شبلی پرسیدند که توکل چیست؟ گفت الخروج من  »از«، هالل بن احمد بن یوسف الربدعی: که ابونجم گوید
، و کل الیح یلوح له کان اللّه عز وجل حسب بذلک ، والقیام مع اللّه بال حظالمعلوم و ترک الشوق اىل المعدوم

  الالیح. 
لی پرسیدند که تصوف چیست؟ گفت: محو البشریة و تعظیم بوالقاسم گوید حسن بن احمد البغدادی که از شب

  الربانیه. 
، که عبدالوهاب بن احمد االباری گفت بکوفه که از شبلی شنیدم که ، که ابن باکوی گفتشیخ االسالم گفت

، و ابن مسروق و گفت: شهدت ارباب التوحید من اصحابنا ستة النفس. الجنید و رویم والجریری و ابن عطا
  مروا علی بیتی و لم اعطهم من التوحید ذرة. ٭الکتانی

٭ ، که علی بن محمد بن قزوینی گفت: که قناد گفت: کی از رویمشیخ االسالم گفت: که ابن باکوی گفت
  پرسیدند: که تصوف چیست؟ گفت:

  الوقوف علی البساط و ترک االنبساط والصرب علی السیاط حتی تجوز علی الصراط.
بصری گفت: که از رویم پرسیدند که تصوف   الفارسی«»محمد بن الفارس  ٭ گفت: کهو هم ابن باکوی

، که از رویم شنیدم چیست؟ گفت: ترک التفاضل بني الشیئني و هم باین استاد عبداللّه بن محمد الدینوری گوید
  که گفت:

ری گفت ، که بوعلی رودبامکثت عشرین سنة ال یعرض فی سری ذکر االکل حتی یحضر محمد بن زبرقان گوید
٭ گفت: ، که بوعلی رودباری، والحیا خوف السرایر و حسني بن احمد الفارسی گویدکه الطرف: طهارة الضمایر

، محمد بن احمد للنجار که بوعلی رودباری گویدعالمة اعراض اللّه عن العبدان یشغله بما ال ینفعه. بوجعفر 
  گفت: 

  گوید» حسنيو بوال«ما لم تخرج من کلیتک لم تدخل فی حد المحبة 

  علی بن احمد الحنظلی
  ، که از بوعلی رودباری شنیدم این ابیات که وی گفته استبشرياز

 سامرت صفو صبابتی اشجانها
  

 

 خوف الهوی و غلبها نريانها
  

، و امام بعلوم ظاهر و شیخ سپاهان سید بوده» معمر باصفهان بوده«شیخ ابو منصور معمر بن احمد االصفهانی 
  » سنی«، حنبلی مذهب انۀ مشایخ در وقت خودعلوم حقایق یگ

، کی بیشرت حکایات است  ، هیچکس از وی به نکردهاند که کرده» کی ازین مقاماتها«شیخ االسالم گفت 
، نیکو» سخن گوید«کنند و سخن صوفیان از وجود و ذوق و دیدار باید گفت نه از حکایت. ویرا سخن است  می

، ، و کتاب غربت، سخت نیکو، و کتاب اربعني صوفیاناص کرده درین باب، کتاب نهج الخصاحب تصانیف است
در کتاب نهج ٭ وجدنا اصحاب الغایات فی هذا االمراً فراداً. و و در کتاب غربت حکایت کند از مردی که گفت:

، شیخ احمد الخاص گوید: که اخالص در سه چیز است در توحید و در احوال و در افعال. تنک وقت بود
گفت  سخن می، اما روزی در میان گفتم: که از وی هیچ حکایت یاد داری؟ گفت نه٭ ویرا دیده بود. ویرا یکوفان

خواهم که کتاب نهج الخاص از وی  ، وی گفت کی میکه: الفقري عزیز. ویرا گفتم: تمام بود. یک سخن از پري
  ، وی گفت: جر کراست و اکنون وقت تنگ است ترا اجازت دادم. بشنوم
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 ، وروند ، که خلق در فتنه میالسالم گفت: کی بومنصور و معمر گوید: که قیاس کردن بر پیغامرب نه روا بودشیخ ا
  ایشان در عصمت.

، ، که وی را دیده بود حمد چشتیام بمرو بوده. من یک تن دیدهحامد دوستان شیخ االسالم گفت: که شیخ با
تر است کی بوسعد مالینی او را  ، و این درستگفتوقتی دیگر گفت که احمد چشتی گفت: که بوسعد مالینی 

  ، از وی پرسیدند: متی تسقط الحشمة؟گفت. اذا قدمت الصحبة سقطت الحشمة.دیده بود
، هیبت شیخ االسالم گفت: که حشمت چیزیست میان هیبت و وحشت که صحبت قدیم شود وحشت برخیزد

  ته بود که طفل بود و کسی تعریف نکرده بود. شیخ االسالم بوسعد مالینی دیده بود اما نشناخبماند. و 
، و گفت و اللّه اهعلم. و گفت کی احمد چشتی گفت: که با حامد دوستان در مرو بر دکان نشسته مگر آنار می
، ، آب فراوی دادوی بر دکان نشسته بود. سقاء بیامد» بوسعید مالینی گفت : کهکه چشتی گفتوقتی گفت: 

، صرب خورد خوری؟ گفت: مگسی آب می نمی! چرا ت سقاء گفت ای شیخساعتی آب در دست نگاه داش
  ، که دوستان او بزحمت چیزی نخورند. ، تا وی آب خوردکردم می

، و بافتاده ، و بزحمت نخورند، و بشتاب نگویندشیخ االسالم گفت: کی اولیاء اللّه ده کار نکنند به حیلت نزنید
، و از ورزیدن نوبت ، و خاطر ایشان از کام فراتر نباشدبمزد کار نکنند، و نه تري پرستند وبر خصمی کسی نجنبند

  ، و چون خندند بتبسم خندند.بقهقه نخندند» بیهوده«، و ، و برخدای عز و جل چیزی بر نگزینندباز نرپدازند
ه ، تا وی طريکنی ظاهر خوری بر مهینه ایثار می ، کی چیزی میشیخ االسالم گفت: که بزحمت خوردن آن بود

  خور.  ، خود شره بود یا ایثار پنهان کن یا میانه، و آنک خود فراوان خوری و بیشبود می
، توفی بنشاپور گویندگان مشایخ بود ، و پسینۀزبان وقت بود بنشاپور بوعلی دقاقشیخ االسالم گفت: که استاد 

خر باز آمدی آبشهری دیگر القعده سنه خمس و اربعائه شیخ االسالم گفت: که وی هر سال بجائی رفتی  فی 
و  »و سخنان وی بسیار داشت«استاد بوالقاسم قشريی داماد وی بود و شاگرد وی و مجالس وی جمع کرده بود 

 کان هایو ، در کارباید بخیابان هری کوک کنم یعنی بانگ کنم بود وی گفتی: که میدقاق را شوری بود و گرم 
  باز زدی. دور فرا بود ویرا گفتند در برابر آن نعرهٔ

اند تا  شیخ االسالم گفت: که ویرا پرسیدند: کی این چیست؟ ما خلق النار اال تکریمأ گفت آنرا دوزخ آفریده
  ، پس کرم است تو حاصل نگاه دار.مادر آید سردکان

مگر آنرا که  اند اند و دوزخ بخشم. دوزخ نیافریده شیخ االسالم گفت: که در علم تصوف بهشت بمکر آفریده
، پس مکر است حاصل نگاه دار یا آنکه صحبت او ، و بهشت بیافرید تا هر که باو نرسید در بهشت آویزدبگفت

  نیاود دران مشغول گردد.
  ، جواب داد باین بیت.شیخ االسالم گفت: که شیخ عمو مرا گفت: که در مجلس دقاق بودم کسی از نزول پرسید

 رتما اوسمعتماها ابص خلیلی
 عدو قال ىلاتی زایراً من غري و

  

 

 با کرم من موىل یمشی اىل عبد
 اصونک عن تعلیق قلبک بالوعد

  

دقاق گوید: ، که معنی داران و محققان برفتند. بوعلی واخ دارید در بوعلی دقاق گوید: کی مدعی بینید دامن ازو
  که طلب خوشرت از یافت.

  ب است و انشد:شیخ االسالم گفت: کی دریافت صدمتست و فنا و همه خواری و لذت درطل
 جمعنا اال االصطالمفما فی 

  

 

 و فی تفریقنا حسن و طیب
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، آن دوم بهانه ، موجود یگانه است، تفسري بروست، یا عارف انوست یافت در ستستو گفت: کی حق ایذر است
در ، که لقب آن عدم است. صوفی است صوفی نه در صف عالم است و نه در کنار آدم است و از خاندانیست

، او که ازین کار بوی بیافت او ، و آن نام بهانه برو، و نه آن ازو نام آن برو، نه او ازاناهن چون پرياهنست بروپري
  تقدیس در با او نهادند.، و تلبیس ببهانۀ ازو پاک بستدند

  خواند:  درویشی مرا گفت: که از دقاق شنیدم که این دو بیت می
 یا احسن من دینار
 و یا احسن من دیباج

 قول العاشق المسکنيی
  

 

 اذا نقش بسم اللّه
 اذا لبس بیت اللّه
 هذا امن قضاء اللّه

  

گفت:  که از بوعلی دقاق شنیدم کی می» گفت«شیخ االسالم گفت: کی بوالحسن خبازی معلم فرامن گفت 
  رایتک فاشهیک بعت نفسی واشرتیتک

، در ت پرورند و بانکار منکران آب دهندبمالم! دوستی ، مرتسشیخ االسالم گفت: کی دوستی بانکار پرورند
  ، ومنکران گریزند.، تا آزادگان مانند، و از کشتۀ وی دیت خواندکوی غريت برپورند

، میدان خاىل مانید شیخ االسالم ، باز نیائیدرد کنند بروید ار هر که می»: بوعلی دقاق«شیخ االسالم گفت: که 
  ه دراز است. ، و از آی که این قصگفت: نه رداست ناز است

، زدیم گرفتیم و لبیک می ، احرام می٭ گوید: کی در مسجد ذوالحلیفه بودیمشیخ االسالم گفت: کی بوعبداللّه جال
گفت وقت رفنت آمد او را  ترسم که مرا گوید: البیک. هم ان می یارم گفت: می نمی زارید و می ، میجوانی بود

یارم گفت. گفتم من بگویم تو بمن بگوی. گفت: نیک ایذ  نمی ! گفت:بسر نشود بگوی! آخر گفتم: ای جوان
  ، آن جوان برآورد گفت: لبیک اللهم لبیک زعقۀ بزد و جان بداد. من گفتم: لبیک اللهم لبیک

، و خواندن او شیخ االسالم گفت:کی کافر شدن نخود خانۀ کورفیدن است بازو فادوستی در دوستی برفنت است
  و سمعاً و طاعة و قلت لداعی الموت اهال و مرحباً  مت مت  و لو قلت ىلرا بجان اجابت کردن است: 

  المعرفة والتوحید فصل فی
و «، معرفة من بذل المجهود و معرفة عن عني المجهود ٭ گوید: المعرفة معرفتان، که خرازشیخ االسالم گفت
، و معرفت زیادت و فطرت : معرفۀ٭ گوید: کی معرفه سه است، معمر اصفهانیبومنصور »شیخ االسالم گفت
  معرفت خصوصیت.

اما معرفت فطرت قایمست بشرط اثبات التوحید. و معرفت زیادت ثابتست بشرط اخالص درجد و اجتهاد. و 
  ، بذل مجهود تابع انست. معرفت خصوصیت از عني جودست

  لقدرة.ان یری نفسه فی قبضه العزة تجری علیه تصاریف اگوید: که از عالمت معرفت است:  ٭شبلی
٭ ٭ گوید: که غایت معرفت حريتست. بوالعباس عطاء٭ گوید: المعرفه کلها االعرتاف بالجهل سهلبوسعید اعرابی

، الیزال ،گواهی شناخت اوستاو با او وی شناخت تو باوگوید المعرفة بال معرفة ثبوت حقیقة المعرفة. شناخت 
  عارفاً مادام جاهالً فاذا زال جهله زال معرفه. 

، حوایج او ازو و از خلق بیفتاد. ٭ گفت که هر که او بشناختسری سقطی، ٭ گفتسالم گفت که بایزیدشیخ اال
  .، هیچ حق و باطل در دل من نشد٭ گوید: تا او را بشناختمباحفص حداد

آرزو ، او را گفتند. چه فتر از دنیا می، از شناخت او دل بسر ناید. پريی شیخ االسالم گفت: کی آن چنانست
سخن حالج پسر را در وصیت شب پسني: که در عبادت ، ذرهٔ از معرفت. ؟ گفت: پیش از آنک برومداری
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، که ، که ذرهٔ ازان مه از عمل ثقلني آن چیست؟ گفت: شناخت او. تو در چیزی کوش، تو در چیزی کوشکوشند می
  ذرهٔ ازان مه از عمل ثقلني آن چیست؟ گفت: شناخت او. 

ن آمد آواندیشیدمی جز   چه من سگالید میه چه شناخت؟ گفت: بنقض العزایم. هر گفتند: کی اوت ب٭فرانوری
اوم باو بشناخت. » گفت«و هرچه من فرا کرد او تباه کرد. و فراجوانمردی گفتند: که حق را بچه شناختی؟ 

  بوزرعۀ طربی شبلی را پرسید: کی اوت بچه بشناخت؟
، که م که همه او. احمد حنبل گوید: که معرفت نه مخلوق استگفت: بآنک هر که فرا کردم او باز کرد. دانست

، از بهر احمد حنبل را رحمه اللّه: کی سره گوییهيلع به مخلوق رسد خضر گفتمخلوق به خالق نرسد. مخلوق 
  این لفظ را.

؟ شیخ االسالم گفت: که اول مرد در اثناء شناخت منت ایذ تا منت او به بینی و سبق او بشناسی. شناخت چیست
، کس و چیزی درین میان نگنجد و جوب معرفت را سبب دانم چراغ که موىل بخودی خود فرا خفی تو دارد

، و هرکه نشناسد راه تاریک غایت آن معرفت که اللّه خلق را هر که اوشناسد کار او باریکوجود معرفت را. نه 
، خواهد که زهرهٔ وی بشگافد. چون دد، چنان حريان گر، چون مرد بآنجا رسد، که ازان برتر نرسددارد رزانیا

، بیش وانگرد تا بجا آرد معرفت خاص ، پس چون نداند که به الاله اال اللّه بکجا رسددرماند بشهادت عام آید
، چون آن خستی بدید این بدانست: العارف انما یعرف ، پس آنچ بران برگذشته باشد آنرا خست بینداز عام

لیه منه او من غريه استحسنه فصیح له مقامه الذی ارتقی الیه و الیراه مادام قایماً فیه مقامه اذا جاوزه فاذا التفت ا
ذکر را  »که«!علم معرفت آنست بهانه» همه«، دیگر البته. در تجلی سلطان معرفت جز از یکی فرا دید نیاید

فرا افگند از دنیا سري ، و آن سبق خوی تو همواره رقیب ازل بود و گوش» و مشاهدت را مالزم بود«مالزم بود 
، آن چه آن تو آید خجل بی و ، اختیار را دست بداری، و همواره شاد بسبقاو پیچی، و با خود به پیکار دریاد آیی

  ، و فدای پیشني روزبی، و جان را تابع بی جویندهٔ پسني روز بیهر چه ازو آید بآن راضی بی خاطر را غالم بی
  فیها کی ایاماً عرفتفدیت بنفسی بل فدیت بمهجتی و قلب

، ارصد هزار سال یک رهی هر روز دریای معرفت باز گذارد از غایت معرفت و محبت و توحید را اندازه نیست
، اورا شناخت ، هر کی خود را شناخت بعجز٭ گوید: من عرف نفسه فقد عرف ربهجنی »باشد«هنوز کجا رسیده 

، معرفت آن خدائی که عجز رهی از معرفتعطا. سبحان او را شناخت ب ،، و هر که خود را شناخت بخطابقدرت
، و جان آمد و معرفت صورت دل. معرفت انواع است: معرفت استدالىل مزدوران راستصورت  انگاشت. عشق

رجا آمیز طران است. معرفت ضمعرفت احتجاجی معرفت خذالن است یعنی عقلی و معرفت واسطه معرفت م
نافران است معرفت غرق در توحید کجاست معرفت آنست. معرفت که چیزی معرفت گدایان است و بیم آمیزان مت
، و آنک فزاید و کاههد عازیتی است. ، معرفت حسبتی افتادن و خیزان استیابم معرفت ناجوان مردان است
بهتان است. ، معرفت که ازان نشان است مبني و ازان بیان است و بر معروف آنک تواسري و مقهور کد کار آنست

نک آنرا گویانست بمعرفت طغیان است. و آنک زبان ازان ناگویاست دوست بران معرفت گواست. شناخت و آ
  ، و میان مرگ و زندگانی فرق نیست. ، هرکجا که هست غم نیستاللّه بس عزیز است

، از معرفت اصل ، معرفت تحقیقیمعرفت سه است: اصل آن معرفت تقریری الست بربکم معرفت تصدیقی
 بر جن ، ار ذرهٔاست. معرفت از صحبت مه است. معرفت خود صحبت است شناخت او گیمیاست عبارت علت

، ، والیت در نظر است، غایت آن توحیدو انس او کنند همه بار یاوند معرفت چیست؟ اول استقامت دوستی
ک ، مل، یافت او در صحبت استدر خدمت و جهد یافت حق نبود ،، ملک در معرفتستقیمت در صحبت است

، قرب صحبت در روح سرور راست ، یافت او در شناخت است، در خدمت و جهد یافت حق نبوددر معرفتست



  

١٦٦ 

، و معرفت دیده است که بران شی ، حکمت دیده است که بران معرفت بینی، راه باو او ایذشفیع فرازو ایذ
  حقیقت بینی. حقیقت دیده است که بران شی او بینی.

یافت هم دوگانگی  ، در معرفت وافت عارف بمعرفت برمعروف سبق نکردیپاداش شناخت اوچیست؟ مگر 
، راه چه کرد؟ در نگرست جز از تو نبودیرا بودی. عارف  ، که بودی گه اوکجا بودی؟ که او ترا بوداست. تو 

از آب ، او که خاک شناسد داند که طلب تو نروید. ، او گریخت فرا تو رسید راستبگرفت برو از چپ و راست
  ، یافت تو نروید:دار طالبپن

 عرفوا الحق بالحق للحق
 وصلوا الحق بالحق للحق
 وجدوا الحق بالحق للحق

  

 

 ، فالمنة للحقمن الحق
 ، فالمنة للحقمن الحق
 ، فالمنة للحقمن الحق

  

شناخت خدا در ورع است و ورع در میان قلب است کم از سر موی نظر موىل بآنست آن هوا کی عرش دروست 
ه کویزد که دران روع بکویزد. شناخت دواست: نورست که در دل افتد ازان عبارت نتوان در دو جهان. دران بن

او گفت: کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف. ملکا و تعرف ملکاات شناسدات شناسد کت شناسد. از حق معرفت 
بود. از  بود اما زبانرا توان نمی ود. جان آنرا میدان میش ، بربک زبان نمیبود ، در میان جان میکس سخن نگفت
  ، که دیدار بر مقدار شناخت ایذ.دیدار شناخت نیاید

، تو در سماع آید »که«، آن نه مقال است تصنیف کنی و شرح کنی شیخ االسالم گفت: که معرفت صوفیان می
ی معرفت بقهر ، آن وقت که ترا روح نماند و جز از شناخت آن وقت او بشناسشناخت بجان راه جان او بنتوان

، ، نور مسکیدن معرفت او بنتوان و دید، در بهشت بنشناخته بودرا ایذر شناخت ، آدم با آن شناخت که اللّهاست
، از بهر آنک کسی نه اهل آن بود که آن نخواهد یافت ، ازان عبارت نتوان کردکه آن از آن او فزاید چون فزود آید

د. شناخت صوفیان شناخت است آن دیگران پنداره است آن معرفت بنشنود و آنک داند بشنید گفنت حاجت ندار
، حیوة اینان ان روند ، حیوة اینان آن معرفت ایذ اینان بازان میروند ، اینان بازان میاند است که اینان بآن زنده

یت و آنجا که نیست از کرب، که هست از آب پارگني بیش استمعرفت ایذ از شناخت اینان عبارت نتوان. آنجا 
  سرخ عزیزتر است.

، پسندد ، هر چند که هرن او بیش بود از اللّه دورتر بود از بهر آنک او ببدل او چیز دیگر میاو که ازین بهره ندارد
  گوید که حق این ایذ. ، و آنک در دست دارد میپس از آنکه برین منکر است

  الجنید المعرفة وجود جهلک منذ قیام علمه.قال احمد بن عطا: المعرفة معرفتان معرفة حق و معرفة حقیقة و قال 
فعاله فقال: افال ینظرون اىل االبل اقیل له زدنا قال: هوالعارف و هو المعروف. قال الواسطی: تعرف اىل العامة 

برون القرآن ام علی قلوب اقفالها. و تعرف  ، و تعرف اىل الخاصة بصفاته فقال: افال یتد، اىل آخرهکیف خلقت
  بنفسه فقال: الم تراىل ربک اآلیة.هيلع مد اىل نبینا مح

٭ متی یکون العارف بمشهد من ٭: اللهم انی اشکوا الیک قلة معرفتی سئل الشبلیقال احمد بن ابی الحواری
  الحواس واضمحل االحساس.الحق؟ فقال: اذا بداء الشاهدون فنی الشواهد و ذهب 

وهی ثلثه معرفة الصفات والنعوت و معرفة  ء کما هوقال الشیخ االسالم عظم اللّه کرامته: احاطت بعني الشیی
الذات مع اسقاط التمرین بني الصفات والذات و معرفة مستغرقة فی محض التعریف ال یوصل الیها  باالستدالل 
و الیدل علیها شاهدوا و الیستحقها وسیلة معرفة فطرة و معرفة داللة و معرفة مشاهدة و معرفة تقدیر و معرفة 

  رفة تحقیق.تصدیق و مع
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شیخ االسالم گفت: که معرفة سه است تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق نکته معرفت احاطت 
اند: درجۀ اول: شناخت صفات و  ، و خلق دران سه فرق، بعني چیز آنچنانکه آنست و آن سه درجه استاست

صنایع در صنعت بدیدن ببصرية بنور قایم  و شواهد  یی، و پیدا، و معرفت دالیل، چنانک رسید بخربنعوت است
، و زندگانی دل بنیکو نظری میان تعظیم و حسن اعتبار. این معرفه ، و طیب حیوة عقل در کشتزار فکرتدر سر

بدالیل صنایع » پیدا«، و در رزق رازق ، مگر باین که در صنایع صنعت پیداعامه است. آنک شرایط یقني نه بندد
، علی حال آنرا بردارندهٔ و خلق را خالق و رزق را رازق و آسمان معلق بداشته در هوا که کرد را کردگار باشد

و کوه بر زمني ، و این زمني را بگسرتانیده و صنع را صانع. ، علی حال با قوت استاست و نگاه داشته بقدرت
: معرفة رسمیة ٭ گفت، که شیخ بوعلی دقاقلنگر کرد بدانی که آنرا قادری است. و این معرفت رسمی است

، و باین معرفت شناخت عالم ایذ کفر و بیگانه خود باین مقرکقطرة و سمیة الغلیال یسقی وال علیال یشفی. این 
گویند: شکر یزدان  گوران میدر شکرت و انبازی که ار تصدیق آرد برسول و کتاب باثواب دیگران انباز باشد. که 

این  معرفت شواهد: که ساتر دست گرينده و پای رونده. و  ن گوینده، و گوش شنونده و زبارا که چشم بیننده داد
، و از ، باین معرفت شواهد بهشت واجب کند و از دوزخ دور کنددهد ، و رازقست رزق میپوشد است عیب می
  ، وار گور محمد رسول اللّه بگوید هم بازیشان برهد، و احکام باین به پاء گرددسخط آزاد کند

، کی ، کی مقدم بروسنت نبیت استدران شرط ورمتالیل صنایع پس سمع و تصدیق و قبول اما این معرفت د 
، که وی ، آنچ پیغامرب گفت، و دین من آنست در کتاب خود، که آنچ خدای گفت من آنمنبیت و راء حجت است

آن درست  ، که تا آن نبود، شواهد و صنایع پس سمعستخرب را از تصدیق بد نیستآنست و دین وی اینست. که 
، نه بردند و نه یافتند کتاب باید و پیغامرب و وی پیغامرب و کتاب راه یافتندی ، ورنه بعقل مجرد بسر شدینیاید
، وی ، بعقل مجرد، بدالیل و شواهد و صنایع، و آنکس که ازان استغنا جوید، کی حجت باینست بر خلقپیغام

انوا من قبل لفی ضالل مبني و این معرفت خربی را سه رکن گوید: وان ک ، که اللّه تعاىل میراه ملحد است و بی
تعطیل. و نومید شدن از دریافت چگونگی و برپهیزیدن از جسنت  نفی تشبیه بیتشبیه. و  است: اثبات صفات بی

، که شرط ، وی افراط نه زیادت و نه نقصان، و وقوف کردن بجد برنام صفاتتأویل  و براسم و ظاهر باز ایستادن
، که تسلیم کردن ، و نه ترسیدن ازانو نه تشبیه نه کتمان. ورسانیدن آن چنانکه رسید همچنان نه قیاسرمت و 

، و ، و نه وی جان از گفت آن، و تفکر نه کردن در چگونگی آن و نه تکلف و نه تاویلبطوع و طبع و سکنیت
ت و شرط دران تسلیم آنست و معلوم از صفات حق تعاىل را نام آنست و ادراک بآن قبول آنسشنیدن آن. که 

  تفسري آن یاد کردن انست.
گوید عز ذکره: لیس کمثله  چیز و اللّه می ، و نه انکار ورد از تنزیه در هیچکه تشبیه در اثبات در هیچیز نیست

وَلَمْ َيكُن لَّهُ كُفُوًا  لَمْ يُولَدْلَمْ يَلِدْ وَ، اللَّهُ الصَّمَدُ  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌالیخلق شییء و هوالسمیع البصري افمن یخلق کمن 
یچیز ام به ، و مکان کو؟ گفت چننيوللّه المثل االعلی ای صفة االعلی. او هستی است با نام و صفت أَحَدٌ

، بخواست راست پاک کرد و بعلم واسع و حکمت سابق و قدرتی نافذ. قرآن حاجت نیست. هر چه کرد و کند
، و رسوالن وی امني و سخن وی بحقیقت بزمني موجود باو پیوسته دایم ، وسخن وی حق و وعدهٔ وی راست

  له الخلق واالمر کل من عند ربنا.، و امر و نهی وی محکم. اال حجت وی بآن قایم
، ازل و ابد خلق نا وغسته خلق برامید موقوف برحکم نه فالحکم للّه رب العالمني و هو احکم غیب وی پوشیده

  الخبري و هو غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحاً ثم اهتدی.الحاکمني و هو اللطیف 
، و در قضا سابق ، و در حکم عادل، و عاجز و وی در ملک کالکووی بر گفته استوار و بر محال قادر و عقل در

، که هم قاهر است و هم غافر الیسئال عما یفعل فللّه و بخربت خلق و معاملت ایشان عالم و اوست باری و خالق
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، فمنهم شقی و سعید و من لم یجعل اللّه له نور فماله من نور والذین ة البالغه و هوالغفار النافع و اهادیالحج
  جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا فاما من اعطی واتقی اىل آخره واعاقبة للمتقني و انا ال نضیع اجر المحسنني.

از خشم وی آزاد شوند و احکام بپای شود.  ، وخربی و ضواهد به بهشت رسند و از دوزخ برهند» معرفت«باین 
حقیقت معرفت وی چیزی دیگر است این معرفت وی چیزی دیگر است این معرفت رسمی است بخرب و اثر اما 

وای نبود و آ، در حقیقت این کارا از بهشت ، و رای حجتنبیت ، اما، عقل آنرا حیلتتابعشواهد و صنایع. آنرا 
و آن وای نبود آه ازین آوای بود از آن هیچیز نبود و از آنجا که ازین چیزی بود ازان ، آنجا فرا کنه از دوزخ نشان

آن  ، آن فرا معرتض گوید دوزخ از عارف چه خرب دارد؟زبانۀ من بکشت حدیث که دوزخ گوید بر گذر که نور تو
اما حقیقت از  ، عوام خلق آنرا اند و از تصدیق خرب بد نیستهمه هست و خواهد بود اما آنرا خلق هست

  محققان پوشید نیست.
واسطۀ حق نشناسد صفات او حجاب ایذ ازو  شیخ االسالم گفت: که کس باشد که هزار سال در بهشت باشد بی

و هاریو کان صفاتی باشند بوعلی گرجی کوکبی گفت: که در من فتاد گفت از دنیا بیامدی وات من نشناخت 
  رائکم اآلیه اید بردار ارجعو او» شناخت از ایذر می
چیزی نچشیدن یکی گفت:  ٭ بر گورستان بر گذشت گفت: مسکینان از دنیا برفتند و از بهینهروزی عبداللّه منازل

دانم. ازان  ! کت ندانستم و پنداشتم کی می: دریغابونصر دباغویرا که آن بهینه چیست؟ گفت: شناخت سخن 
  .، توبه انیدپنداشت گوناگون و ازان دانش پشیمانم

، که درین علم همه علمها ، بهیچیز مشغول مشویداند ، همه علتیخ االسالم گفت: جز از فردانیت و اولیتش
معرفت ! از ؛ الهی»فی مناجاته«، که از دیدار آید. دیدار جوی که از شناخت آید هیچیز نبود نه شناخت جوی

بیماری: که چه آرزو داری؟ گفت:  ٭ را گفتند درذوالنون مصری» رسمی و حکمت تجربتی و محبة عبارتی فریاد
  از آنک باو شوم یک ذره آشنایی باو. 

، که دیده باول باز شود ببیند که نه قلم با شیخ االسالم گفت که آن معرفت عیان ایذ نه معرفت بیان بیان آن بود
العبد فی ، الخرب حجة واعرفان محجة و مزبان یار شود بشونید؟ کی چی دره سموع درمانی در معاین درمانی

  .شناسند ، کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف پس قوم است کی میحقیقة الحق االمجة فی لجة
  ٭انشدنا االمام لسمنون البغدادی

 هبنی وجدتک بالعلوم ورسمها
 ایقظنی بالعلم ثم ترکتنی
 یا خافیاً والدهر یرب زهده

  

 

 و من ذایجدک بال وجود یظهر
 حريان فیک ملذذاً ال ابصر

 ح منک صغرية قدیبهرماال
  

، و آن ثابت بود بعلم جمع و اما در وجه دیگران معرفت معرفت ذاتست با اسقاط بر کندگی میان صفات و ذات
، و آن سه رکن است: فرو گذاشنت ، تا مشرف شود برعني جمع، و تمام شود در وادی بقاصافی بود در میدان فنا

، و و فرو گذاشنت عبادات و معامالت ور نشانها» یله ور درجهاو فرو گذاشنت واسطه و وس«صفات او ور شواهد 
، توکل برو این معرفت خاصه است از افق حقیقت و حواىل آن. و احوال و والیت درین معرفتستیقني راست. و 

، و عاجز ، و بر تفویض و توکل، و شناخنت وی بقدرت و اعتماد داشنت بروو یقني درست و محبت و اخوات آن
، و شناخنت آال ، و بازگشنت از اسباب با مسبباب درو و قدرت وی بکمال. برانچ در علم و عقل محالدیدن اسب

  ، و دوام نظر بدیدهٔ سر. ، و جمع بودن برکل، و بهمه باو گشنت و از خلق و عالیق سري آمدنو نعماء او و منتهاء او
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قرآن آنرا ت و ببصريت و حکمت. زبان ، بالهام و فراسشناخت این قوم نه بشواهد است که بنور یقني است
و عطاهای نهانی  ،، منتهاء او بینیگوید: سريیکم آیاته فتعر فونها این معرفت آشنایی است. مهر ازین زاید می

، ، و تافرا مهر نرسی همه بیکارند و مزدور، مهر برو نهیسبب بینی ، و باز آمدن وی دوستانرا بعنایت بیناخواسته
، بدلیل یان خاص و عام. ازان معرفت پیش با شرکت با مزدوران و با بعضی از اهل ذمتو مهر دیوار است م
، و از شرک میانني و مزدوری و مقاطع رستی. که در همه اسباب مسبب دانی تا اعتماد برو صنایع بر گذشتی

  رود و محبت دوگانگی است. ، که در دوگانگی می، لکن شرک خفی برجا، و دوستی صافمحکم شود
االسالم گفت: که معرفت حقیقی پدید آید. از او صاف ٭ گوید: لوعرفوه ما احبوه. شیخ شیخ بوبکر واسطیو 

، مهینه گناه من شناخت ٭ ذنبی معرفتی ایاه٭ گفت و خراز اکرب، و جنیدکه آنجا او را دوست داردهیچیز بنگذارد 
، بحدود او را بسزای او بحقیقت حق او ، کی پندارد کی، کی پندارد کی او را، یعنی شناخت من او راوی است

  عزت او نشناسد و نتواند. 
  لبعضهم:انشدنا 
 لوال شقاوة جدی ما عرفتکم

  

 

 ان الشقی الذی یشقی بمن غروا
  

  و انشدنا لغريه:
 اىل اللّه کل االمر فی الخلق کله

  

 

 ولیس اىل المخلوق شیء من االمر
  

  :مناجات
، هر چند کی تو بودی که شناخت قدر از جالل و آنچ نمودی نشناخت اما کی شناخت شناخت آنک ترا شناخت
گویندهٔ این ، و قرب تو او را بزدود و فرا ساخت. این پس آنچ ترا شناخت لطف تو او را نواخت که پرداخت؟

او که بصنایع بشناخت. درویش او که او را از بهر احسان دوست داشت. ، فکر تو با آب انداخت. مسکني اشارت
، دوست دارد ، و او که باحسان می، و به بیم و طمع پرستد، او که او را بصنایع داندوده او که بحهد خود جستبیه

، ازان با در محنت مناغذ برگردد. و اوکه بخویشنت جوید نایافته یافته پندارد. که او ترا بصنایع شناخت نشناخت
، او که پنداشتمحنت راه شکایت برداشت. و  ، ازان درکی باحسان دوست داشت نداشتتو مزدوری ساخت. او 

  ، او بیهوده را تعظیم و شریعت پرتافت.کی ترا بخود یافت نیافت
، در آتش مهر شناسد می، محب ترا بآتش نور قرب تواند ، از شعاع وجود عبارت نمیداند عارف ترا بنور تو می

از یافته باز ، از غرقی در حريت. طلب جوید بردارد خداوند یافت تو ترا دریافت می ناز باز نمیسوزد. از  می
  ، یافت بر زبان خرب که آویزد؟، که بران کویزد و از احسان آن جوی که ازان ریزدداند. از صنایع آن جوی نمی

فران راه نیست خلق » حق«حقیقت ٭ گوید: که معرفت دو معرفت است: معرفت حق و معرفت بوالعباس عطا
، وحد گوید: وال یحیطون به علماً خلق را طاقت آن نیست ق ربوبیت او. او میرا. امتناع صمدیت او و تحقی

ذرهٔ از ان متالشی است و عظمت و کیفیت او کس را بآن ادراک نیست و احاطت را بآن راه نیست و دوگیتی در 
  نۀ است. ما قدروا اللّه حق قدره و سخن ابن عباس که گفت: هفت آسمان و زمني در کف رحمن کم از سپندان دا

یافتنست  ، آن شناختچون بود کسی پرسید از شیخ االسالم: که شناخت حق چون بود؟ گفت آنچ شناخت بی
  آید رفت. ، نه تو بآن می، آن شناخت خود پس تو آیدبود آن حیوة است نام و نشان آن یافت

٭: ما احد عرف . و قال الشبلیمتابعة المعروف قوالً و فعالً و عزماً و عقداً: ، فقالعن المعرفة وسئل ابوصالح
  ، قیل کیف؟ قال لوعرفوه ما اشتغلوا سواه.اللّه
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٭: المعرفة ما شاهدته السامری: المعرفة طلوع علی االسرار بمواصلة االنوار. و قال الواسطی ابوالطیبو قال 
  حساً والعلم ما شاهدته خرباً.

ال عمرو الملکی المعرفة اصل الکل حال بعث فی ماهیة المعرفة ماهیه المعروف. و ق ابوبکر القبانیو قال 
، البخاطر ٭: ما المعرفة؟ قال تجرد السر بخاطر الحقابوالعباس السیاریالقلوب من احوال االیمان. و سئل 

  النفس.
قال ٭: من عرف اللّه ال یکون مهموماً ابداً. و قال الشبلی٭: من عرف اللّه ال یکون مسروراً ابداً. و و قال الجنید

: العلم دال علی اعمال ابوالحسني الزنجانیقال ٭ من عرف اللّه غرق فی بحر الحزن والسرور. و هلس
  ٭: العارفون فانیون عن تدبريهم من تدبري الحق لهم.، والمعرفة دالة علی آفات االعمال و قال الخرازالطاعات

، ماهم و ، و کشف ال حجابوصف و سئل بعضهم عن خلق العارف فقال: رویة العلم و عني الخرب و مشاهدة ال
لهم ال بایهم بل هم بالحق یصرفهم بتصریف الحق لهم و کالمهم نطق الحق علی السنهم و نظر هم نظر الحق 

  ، الحدیث.حاکیاً عن ربه عز و جل: فاذا احببت کنت له سمعاً و بصرا ملسو هيلع هللا ىلصبابصارهم. ژکذالک قال النبی 
قال ابوغیالن السمر قندی العارف: نفهم عن یه فی کل حال. و ٭ عن عمل العارف: فقال النظر السئل ذوالنون

  ، فاذا وجد الواجد استغنی عن الدلیل.، الن االشیاء کلها دلیل علی وحدانیتهاللّه باللّه والعالم یفهم عن اللّه بغريه
ل دنس النه ٭: قلب العارف طاهر من کقال الجنیدمواله. و  ه٭: العارف مرآة اذا نظر فیها تجلی لو قال رویم

  یالحظ ربه فی کل نفس.
، فقام ٭ لکل واحد حال و الحال للعارف ال نه محیت رسومه برسوم غريه و غیب آثاره بآثار غريهو قال ابویزید

  ،قال: الیزال العبد عارفاً مادام جاهالً، دون شیء من عبده من غريه. و الجلیل لعبده بصفاته
  ر الحسني االرکانی٭، زال معرفته. لبندافاذا زال عنه جهله 

 اذا ادعی العارفون معرفةً
 و من قال قادر بقدرته
 ومن رآی وجده و وصلته
 فاین اینی و این اینهم
 و ان اجابوا برسم شاهدهم

  

 

 اقر بالجهل ذاک معرفتی
 ظهرت بالعجز ذلک مقدرتی
 رایت فقد الجمیع موجدتی
 فان صابوا فذاک مأدبتی

 جواب مسألتی یف ،فخر بقوا
  

و شواهد  ،رجۀ سدیگر از معرفت معرفت است مستغرق در محض تعریف نه استدالل و اجتهاد بآن پیوندداما د
  ، و بوسیلت مستحق نگردد. و آن سه رکن است:بران داللت نکند

از قرب عبارت است. اما  خاص الخواص، و این معرفت یکی: مشاهدت قرب و صعود از علم و مطالعت جمع
الیه من حبل الورید. کی در حقیقت قرب حزاز قریب نماند که عقل و علم را دران راه بهتان است و نحن اقرب 

  که بهر چه غایت نهی ازان نزدیکرتست. پس عبارت بربید. از قرب چیست؟، و در نحن اقرب جز نیست
 شبلی گوید: ار مرا اختیار» است«قرب سخن دراز است و کوتاه ! در سرحادث برسید پس چه ماند؟ آنچ بود

  بعد گزینم پس گوید:» من«دهند در قرب و بعد 
 بعدک منی هو قرباک

 فرق اال و صاف مابیننایال 
  

 

 افنیتنی منی بمعناک
 ان قلت ىل ما کنت ایاک

  

 »لسانی«سری فنا جاکوتحقیقک فی
 فلئن غیبک العزة من لحظ عیان

  

 

 فاجتمعنا بمعان وافرت قنا لمعان
 فلقد ابصرک السر من االحشاء دان

  



  

١٧١ 

  
  ولشیخ االسالم قدس اللّه روحه فی معنی الجمع.

 تجمعنا بمعنی وافرتقنا
 فمعنانا بال رسم ولکن

 االصطالم» اال«جمعنا  فمافی
  

 

 برسم االسم توقیف عجیب
 اسامینا لمعنا نارقیب
 و فی تفریقنا حسن و طیب

  

آن معرفت مهر است که آن شناخت سدیگر شناخت صوفیانست که مرد بغایت آن رسیده بود ازان عبارت نتوان 
منک مال و سوادی منک ، کی جان ازان پر عبارت تهی. تملک روحی ، آن در زبان نایدیافتست در غفلت

، او ورای آن بود. اینان ، و آنکس که غایت او معرفت او ایذ که ازان گویدخاىل. مرد هر که گوید او ورای آن بود
، ، و وحدانیت اوباولیت او »شناسد ، که باو میشناسد و دالیل می نه بشواهد«شناسد  ، او میکه اصل این کارند

، درو درماند. که اولیت اوبدانستبیند. هر  شناسد و می ، و آن ویرا ملک و زندگانی که میورسته از حوادث وجود
  هر که او بدید وزو بماند. و هر کرا طریق صافی شد با او بماند وخود نماند. و 

تا. تا کی آن التقا و نظر   فا و نه ، و نه را و نهمعرفت این جوانمردان نه میم است و نه عني، در تصوف همه اینست
، ، آب دیدار در وی بشود،رسته از خاک و آب آنکس که آن معرفت دارداست در عني وجود در مکانت وصال

، وقت بود که دهٔ عرفان نتوان دید، جز بدیباید دید دیدار او را بهمه می، و دیدار مه از دیده. و دارد که خود دیدهٔ
، پس دیدار او اللّه ، باحورا آیدآنکس بود پس آن مه کی ملک خود بیند. او که اللّه بیند، کی نه آن چیزی بینند

، و ، و معرفت بر وحدانیت جمع کندبباید شناخت شناخت شناسی که ذکر بر فردانیت جمع کند ، او را مینشناسد
د بگذارد و وجود گريد. اصطفا را داد دهد. استجاب را اجابت دهد. داری شناختی ، وجقصد در قرب جمع کند

ابد در ازل «، گردد، آب و خاک هزیمت ، و هر موی زبان گرددور گردد ، هفت اندام دیدهکه دران شناخت
  »، و بهانه در میانه هزیمت گرددپیوندد

 یشوق من طواه طول عهد
 و قدا صفیتنی بالود منی

 یها عیونفکل السن ف
  

 

 و یذکر حني ینسی او یغیب
 فما للشوق عندی من نصیب
 و اذان سوامعها قلوب

  

، یعنی پر زحريت و ، که مرد از حق پر بودکسی پرسید از شیخ االسالم: که شناخت حق چون بود؟ گفت آن بود
  ، و از آدم و خود تهی.عرفان و ناز

فان لم تعرفنی فتعرف ! اعرفنی  فراموسی گفت یابن عمرانشیخ االسالم گفت: که در اخبار آرند که اللّه تعاىل
، اذا اقبلت وحدانیتی اذ قذفتها فی قلبک ولها فی قلبک علم ال معرفتک ایای ، فتعلق بی، فان لم تتعرف اىلاىل

  !یابن عمرانیخفی بیان. گفت 
بشناسی که فردا نیت من بدانی کی من ! دانی گذار، ارنتوانی درمن آویز من بممرا بشناس ارنتوانی آشنائی فراده

، ترا شک نماند. انرا و بپذیری. که من نور خود در دل تو قدح کنم یعنی در دل تو او گنم و تا دانی که من آن کنم
که بر تو پوشیده نبود نور آن وضیای آن. شوب و شک از دل تو بريون » ، از روز روشنتر«نشانی است روشن 

  و آشنائی جوی از من. کند  گر آن نبود آشنائی فراده
بینی تا مهر برمن  ، و عطاهاء بینهایت و منتهاء میآشنائی دانی چیست؟ یاد داری دستهاء برو نعمت من برخود

تا قدر ! بشناسم ، ارنتوانی در من آویز. در من اویخنت دانی چیست؟ که ترا خوانم پاسخ دهی پسر عمراننهی
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، از شراب قدس تا قدر تو در ملکوت بقا مقدس کنم! بشناسم راندانی چیست؟ که ترا خوانم پاسخ دهی پسر عم
  در ملکوت نور سرياب کنم و از شراب بقا شربت دهم.

  با من مناجات کنی از حد خود بر مگذر.! که پسر عمران
شیخ االسالم گفت: دانی که حد چیست؟ نیستی خود بدیدن و هستی او بشناخنت. این سدیگر معرفت وجود 

، و عارف درین استود نه ببذل مجهود. درین معرفت احوال نیست. این معرفت ورای احوال است از عني ج
  ٭ پرسیدند: که عارف که بود؟ گفت: کان ههنا فذهب.از ذوالنونمعرفت گوم و صفاء معرفت معلوم. چنانک 

  بان.، و قال مرة اخری: عبد کان ف٭ پرسیدند از صفت عارف گفت: رجل معهم باین منهماز یحیی معاذ
، فتعرف فعرف ال بعلم یظهره العبارة سمت شیخ االسالم یقول: الحق اراد اىل امتناع نعوته و علو عزته ان یعرف

، بل معرفة و قعت قهراً، فاوجبت جمعاً فلم یدع رسماً فصارت  و ال سبب یبقیه االشارة و ال بنعت قبلت به
  الرسم جحدا و قام فی الحقیقة حقاً وانشدنا لنفسه:  فی

 ان کان ربی قد خزی حباً
 ال تکتب اال بحر تفسري ما
 أل ملک حلول تنزیله
 سبحان من عرفنی قربه

  

 

 کل مامنه نخزی فحمدی له
 او دعه قلبی و تأویله
 و شاطن اشرب تسویله
 سبحان الهمنی قیله

  

  و قال شیخ االسالم:
 ٭ کما ذکرک نسیانوجدانک فقدان

  

 

 ٭ فمطلو بک سکرانوطال بک و سنان
  

  ٭ فوصافک حريان.و عرفانک فرقان
، و من صربب فقد اخرتی و فقد اقرتی »من ذکر«گفته و پسندیده که کسی گفت از مشایخ:  »باز«٭ و واسطی

، و هر که و رو صرب کرد وزو میکاوید و هر که او بشناخت ازو که او یاد کرد او را برآوردمن عرف فقد ابرتی. هر 
، کی ، او را نشناختهکی من ویرا بشناختم بحدود عزت اوکند  ندارد و دعوی میپ گوید و می که میبربید. یعنی 

بحقیقت او او خود را شناسد. و وی خود داند که ان دانش بر علم ربوبیت کویزد آن معرفت که حق تعاىل 
ت او ، او را ازان بنشکسبلطف خویش در طریق کرم معرفت بداد» را«مستحق آن ایذ از آدمی بنیاد. اما آدمی 

انگارد. چنانک بوبکر صدیق گفته: سبحان من لم یجعل للخلق طریقاً  ، معرفت میایذ کی عجز بنده از معرفت
  اىل معرفته اال بالعجز عن معرفته.

گوید: و ال  ال ابلغ مدحتک و الاحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک آنرا میملسو هيلع هللا ىلص: گفت و مصطفی می
  حق قدره یحیطون به علما و ماقدرو واللّه

و ما اوتیتم من العلم اال قلیالً چندانک مبلغ علم تست بمقدار طاقت تو. شناخت  نشناخت. پس چون بود حال 
که او را » دو«گفت ازیشان ٭ با یکدیگر خالف کردند. یکی و نصر آبادیاو که خود نشناخت؟ و شاه کستکانی 

  بحقیقت بتوان شناخت ددیگر گفت: که نتوان شناخت.
سحق ترازو گر گفت: که هر دو راست گفتند آن کس که گفت: که نتوان شناخت آن حقیقت معرفت حق شیخ بوا

، آن شناخت عام او که گفت: که شناسد راست گفت، مگر که او خویشنت بحقیقت داند. و او ایذ که او بآن نشناسد
شناسد بخرب و  که او می ، و انباز نیست و تشبیه نیست و او یگانه است. آنستبود که جز ازو خدای نیست

، کنت و کنزاً مخفیاً فاحببت ان اعرف پس قوم صنایع.اما امام او بود که حیلت کند تا مرید نومید نماند و او گفت
  ناسد یعنی او ابا او نه بخود و بخرب که بشناخت و تعرف و ما قدرو واللّه. است که میّ 
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  نـجـوت والـحمـدللّه رب الـعالمیـن
  قني و العدوان اال علی الظالمنيوالعاقبة للمت

  وصلی اللّه علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعني
  الطـیبني االطهـار الـمنتجـبني
  االخیـار و سلـم تسلیما کثرياً 
  و وقع الفراغ من تحریره
  العبد الضعیف الراجی
  اىل رحمة اللّه تعاىل
  دستاش بن عبداللّه
  فی لیلة الجمعه
  ثامن عشر
  شعبان

  
  ر سنه احدی و سبعني و ستمائهمن شهو

  
  
  
  
  


